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 رسـهـالف

 

رقم  الموضوع رقم الدرس الوحدة م
 الصفحة

1  

          

 األولى          

 الفراشات الملونة ( رحلة )

 8 أرض النخٌل الدرس األول

 28 أرض الذهب الدرس الثانً 2

 45 نشٌد )الفراشات ( الدرس الثالث 3

4    

  امتحان على الوحدة األولى 5

6  

 

 الثانٌة

 ٌة ()عادات ٌوم

 61 توفٌر الكهرباء الدرس األول

 73 قطرة ماء الدرس الثانً 7

 18 نٌل بالدى( نشٌد) الدرس الثالث 1

8    

  امتحان على الوحدة الثانٌة 10

11  

 الثالثة

 فى حب مصر

 

 101 هٌا نتعاون األول المشهد

 115 العملهٌا إلى  الثانً المشهد 12

 128 الدى {نشٌد } ب الثالث المشهد 13

14    

  امتحان على الوحدة الثالثة 15
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ا ًٌ ا ٌمكنكم التواصل معى كتاب ًٌ ا أو مرئ ًٌ  -: فى حالة  تعذر التواصل هاتف

 مالحظات ولى األمر مالحظات المعلم التارٌخ

..../.... ........................... ...................... 

..../.... ........................... ...................... 

..../.... ........................... ...................... 

..../.... ........................... ...................... 

..../.... ........................... ...................... 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم "

 -ٕال أضٌع الوقت بمشاهدة التلٌفزٌون ألن الدراسة أهم . -ٔ( :  قبل المذاكرة) 

أضع المادة التى أرٌد أن  -ٖكرة بل أبدأ بنفسى .ال أنتظر أن ٌطلب منً أحد المذا

أختار مكان جٌد اإلنارة والتهوٌة وأجلس بطرٌقة  -ٗأذاكرها فقط أمامى. 

 أتخلص من جمٌع مشاكلى .  -٘صحٌحة.  

 أتناول الكثٌر من السوائل والغذاء الجٌد . -ٔ( :  أثناء المذاكرة) 

 لمذاكرة . أختار الطرٌقة التى تناسبنى وترٌحنى فى ا -ٕ

 أمارس بعض الرٌاضة ألنشط ذهنى .   -ٖ

 أتغلب على السرحان بالقراءة والكتابة بصوت عال .  -ٗ

 أفهم ما أدرس قبل أن أحفظ   -ٙأنظم وقتى واّخذ فترات راحة قصٌرة . -٘

 أتغلب على النسٌان بربط المعلومات وتلخٌص الموضوع . -7

 اعد على التذكر.أراجع ما أذاكره باستمرار ألن ذلك ٌس -8

ابتعد عن التوتر والقلق  -ٕقراءة سرٌعة للموضوعات .  -ٔ(:  قبل اإلمتحان) 

أتذكر  -ٗأنام قلٌالً قبل اإلمتحان . -ٖحتى ال ٌإثران على أدائى فً اإلمتحان .

 من الدراسة .  أحدد هدفً  -٘أن اّخذ أدواتى . 

ل مناسب ٌسالعد على أوزع الوقت على األسئلة بشك -ٔ(:  أثناء اإلمتحان) 

 أقرأ األسئلة بهدوء ودقة . -ٕاإلجابة على األسئلة كلها .

 أفكر باإلجابة جٌداً قبل البدء بكتابتها. -ٗأجٌب عن األسئلة السهلة أوالً . -ٖ

 أستهلك الوقت المخصص لإلجابة كامالً وال تترك القلم من ٌدك. -٘

ٌُس                 اعدكم على تحقٌقه [] صانع التفوق ٌعشق التفوق و
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قـال تـعـالى :  " وإذا سـؤلك عـباِدى عـنى فـإنـى قـرٌـب أجـٌـب دعـوة الـداعـى إذا دعــان فـلـٌــــسـتـجـٌـبوا لى 

ٌُساعدكم على تْحقٌـقه (                                                                                                                                                                        ولـٌإمـنوا به لـعـلـهـم ٌـرشــدون" صدق هللا العظٌم ) صانع التفـوق ٌعشق التـفوق و

اللهم إنى أسؤلك فهم النبٌٌن وحفظ المرسلٌن والمالئكة المقربٌن اللهم اجعل ألسنتنا عامرة  -:دعاء قبل المذاكرة  -ٔ

 بذكرك وقلوبنا بخشٌتك وإسرارنا بطاعتك إنك على كل شئ قدٌر وحسبنا هللا ونعم الوكٌل 

هللا إنى استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده إلى عند حاجتى لٌك إنك على كل  -:دعاء بعد المذاكرة  -ٕ

 شئ قدٌر وحسبنا هللا ونعم الوكٌل 

 توكلت علٌك وسلمت أمرى إلٌك ال ملجؤ وال منجى منك إال إلٌك  اللهم إنى -: دعاء التوجه إلى األمتحان -ٖ

 رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاًنا نصٌراً  -:دعاء دخول لجنة اإلمتحان  -ٗ

 رب اشرح لى صدرى وٌسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى ٌفقهوا قولى . بسم هللا -:  دعاء عند بداٌة اإلجابة -٘

 الفتاح ... اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً ٌا أرحم الرحمٌن . 

ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من الظالمٌن ٌا حى ٌا قٌوم برحمتك أستغٌث رب إنى  -: دعاء عند تعسر اإلجابة  -ٙ

 مسنى الضر وأنت أرحم الراحمٌن . 

 رٌب فٌه أجمع علىَّ ضالتى . اللهم ٌا جامع الناس لٌوم ال  -: دعاء عند النسٌان  -7

 الحمد هلل الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا هللا . -:دعاء عند نهاٌة اإلمتحان  -8

 }  لماذا نرٌد التفوق ؟ {                                

با ِمْن أجلك : فوالدٌك تعِ  ألسرتك -ٕ: فؤنت طالب تعبد هللا بالمذاكرة حتى تنال رضاه .  هلل -ٔ

 وتفوقك ٌفرحهما . 

 : فمصر تحتاج إلى المتفوقٌن لٌرفعوا شؤنها بٌن البالد .للوطن -ٖ

 ؟ { كٌف تذاكر وتتفوق} 

 : وذلك بالدعاء بؤن ٌرزقك هللا الفهم والحفظ لما تقرأ .  اإلستعانة باهلل -ٔ

ساعات ووقت  ٘والصالة والراحة  ساعات وقت الطعام ٘ساعات وقت المذاكرة  8: وقت النوم تنظٌم الوقت  -ٕ

 ساعات  ٙالدروس 

 : تبدأ بمادة الحفظ قبل مادة الفهم وبالمادة السهلة قبل المادة الصعبة .  إعداد جدول للمذاكرة -ٖ

  ٓالكمبٌوتر(  –: إبتعد عن المإثرات التى تشتت انتباهك وتقلل تركٌزك مثل )التلٌفزٌون  أثناء المذاكرة -ٗ

ى أصدقا -٘   : ءكتحدَّ

 تذكر ٌوم ظهور النتٌجة أن تكون األفضل من بٌنهم، وذلك باإلستعداد والمذاكرة منذ أول ٌوم فً الدراسة   

ٌفضل مذاكرة مواد الحفظ فً  –بصوت عالى وتكون معدتك بٌن الشبع والجوع .ب  -: أ أفضل طرٌقة للمذاكرة -ٙ

  ة : قبل الفجر بساعتٌن وبعده بساعتٌن ، وبعد العصر .أفضل أوقات المذاكر –المساء ومواد الفهم فى الصباح . ج 
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  ٌلخ  أرض الن   -ٔ الدرس األول

 الفراشات إلى أرِض  وصلتِ  طوٌلةٍ  بعد رحلةٍ 

 جذب انتباه الفراشات المناظر الرائعة ،  النخٌل ،

 بساتٌن الزٌتون و النخٌل حول البحٌرات .و

 َمل وطننا مصر !شعرت الفراشاُت بالبهجِة ، فقالْت : َما أجْ 

 خٌل ، حطت الفراشات على بساتٌن الن

فراشات . شربت الالسٌوّى شهى وجمٌل   البلح

ٌُونِ  من و فً أحد  المٌاه المعدنٌة العذبة . ُع

  مع أحد السٌاح . البساتٌن تحدثت الفراشات

.  بك ٌا صدٌقً فً واحتنا الجمٌلة ء : أهالً الحمراالفراشة 

أعجبك  ذاة الزرقاء : ما.الفراش ىدٌقتبك ٌا ص أهالً  السائح:

البحٌرات السائح : عٌون المٌاه المعدنٌة ، و ؟   فً سٌوة

 الفراشة الصفراء : و ماذا أعجبك أٌضا ؟ .المالحة 

السماء الصافٌة ، و البساتٌن الخضراء  السائح : 

 الرمال الذهبٌة . وسط 
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 أعجبك أٌضا ؟  ذاالفراشة الحمراء : وما

، بؤنواعه المختلفة   البلحئح : السا

 ، والبرتقال . الرمانو ، الزٌتونو

الفراشات السٌاح إلى متحف سٌوة و رافقت  

 . .، وسوق المدٌنة  ىبد الفرعونالقلعة األثرٌة ، و المع

.  جات الٌدوٌةسٌدات الواحة ٌصنعن السجاد و المنسو

 اشترى السٌاح المفروشات المطرزة بالذهب .

 ،السٌاح فى سرور عت الفراشات ودَّ 

 استعدت لرحلة أخرى ألرض الذهب .و

 الحوار بٌن الفراشات والسائح حقٌقة أم خٌال . ولماذا ؟
 

.................................................................................................................... 
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 اإلجابة السؤال م

ت الفراشات إلى كٌف وصل ٔ

 أرض النخٌل ؟

 بعد رحلة طوٌلة

ما الذى جذب انتباه  ٕ

 الفراشات؟

جذب انتباه الفراشات المناظر 

 الرائعة

ٌُوِن المٌاه  من أٌن شربت الفراشات؟ ٖ شربت الفراشات من ِع

 المعدنٌة العذبة .

 حطت الفراشات على بساتٌن النخٌل أٌن حطت الفراشات ؟ ٗ

عٌون المٌاه المعدنٌة ، و البحٌرات  فى سٌوة؟ بم أعجب السٌاح ٘

 المالحة

ما المعالم األثرٌة فى سٌوة  ٙ

 ؟

متحف سٌوة و القلعة األثرٌة ، و 

 المعبد الفرعونً

ماذا تصنع السٌدات فى  7

 سٌوة؟

ٌصنعن السجاد و المنسوجات 

 الٌدوٌة

اشترى السٌاح المفروشات المطرزة  ماذا اشترى السٌاح؟ 8

 بالذهب

ما الفواكه التى ٌزرعها أهل  9

 سٌوة؟

 الرمان ، و البرتقال

 رافقت الفراشات السٌاح أٌن ٓٔ

 ؟

إلى متحف سٌوة و القلعة األثرٌة ، 

 و المعبد الفرعونى ، وسوق المدٌنة
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 معناها الكلمة

 فرح سرور

 الرائعة الصافٌة

 أصناف أنواع

 صاحبت رافقت

 الحصن القلعة

 المزٌنة المطرزة

 حٌت دعتو

 تهٌؤت استعدت

مساحة من الماء  البحٌرات

 تحٌط بها األرض

 لها لون الذهب الذهبٌة

 مكان العبادةعند المعبد

 الفراعنة

 معناها الكلمة

 شد جذب

 تركٌز انتباه

 المشاهد المناظر

 الجمٌلة الرائعة

 جنائن بساتٌن

 أحست شعرت

 الفرحة البهجة

 نزلت حطت

 لذٌذ شهى

 ٌنابٌع عٌون

 الحلوة العذبة

 نساء سٌدات

مكان لعرض  متحف

 التحف
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 الجمع الكلمة

 والطِ  طوٌلة

 الموالح المالحة

 أسواق سوق

 جمالء جمٌل

 أوساط وسط

 المعابد المعبد

 الحمراوات الحمراء

 المنسوجات المنسوج

 آحاد أحد

 متاحف متحف

 األذهاب، الذهوب الذهب

 البلح البلحة

 الفراشات راشةالف

 النخٌل النخلة

 أراض أرض

 بساتٌن بستان

 الجمع الكلمة

 المعابد المعبد

 المفروشات المفروش

 الرمال الرمل

 واحات واحة

 أصدقاء صدٌق

 السٌاح السائح

 أوطان وطن

 عٌون عٌن

 رحالت رحلة

 البحٌرات البحٌرة

 المناظر المنظر

 القالع القلعة

 أنواع نوع

 سٌدات سٌدة

 السجاد السجادة

 صدٌقات صدٌقة
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 حلل إلى مقاطع صوتٌة ( 1) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   أكمل خرٌطة المفردات(  2) 

 
 
 
 
 

 مضادها الكلمة

 قصٌرة طوٌلة

 غفلة انتباه

 العكرة الصافٌة

 استقبلت ودعت

 صرف جذب

 الجزر البحٌرات

 اآللٌة الٌدوٌة

 المتفقة المختلفة

 طارت حطت

 الحزن البهجة

 باع اشترى

 القرٌة المدٌنة

 كرٌه شهى

 المالحة العذبة

 تركت رافقت

 سماء أرض

 قبل بعد

 رجال سٌدات

 عدوى صدٌقى

 حزن سرور

... ... ... ... ... 

 بةالعذْ 

... ... ... ... 

  ٌ  داتس

... ... ... ... ... 

 تانسْ بُ 
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 -: تالحروف و كون كلمارتب  ( ٕ) 

  

  أكمل العبارات اآلتٌة ( ٗ) 

ٌُوِن ...... -ٔ  ..... المعدنٌة.     ...شربت الفراشات من ِع

 ............ت  الفراشات السٌاح إلى متحف ...رافق -ٕ

     ...........حطت الفراشات على بساتٌن ..... -ٖ

 ....... المطرزة بالذهب....اشترى السٌاح ....... -ٗ

 .......     ....سٌدات الواحة ٌصنعن ...... -٘

 ........ الرائعة...جذب انتباه الفراشات ...... -ٙ

 ... فى سرور.     .........ودعت الفراشات .. -7

  .... مصر !  ....َما أْجَمل .........  -8

 ..... السٌوّى شهى وجمٌل    ..........  -9

 ............بعد رحلة طوٌلة وصلت الفراشات إلى أرض ... -ٓٔ

 

 ـبـ ـمـ ـعـ د ـال

.............................. 

 ـسـ دـ تـ ـجـ

..................... 

 ـٌـ ـف الـ ضـ ـعـ

........................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

12 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

  أمام الخطؤ:×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  (ٔ)

 (   )  لت الفراشات إلى أرض الذهببعد رحلة طوٌلة وص -ٔ

 ( )                                 البلح السٌوّى شهى وجمٌل   -ٕ

 (   )      المنسوجات الٌدوٌةرجال الواحة ٌصنعون السجاد و -ٖ

 (  )                            ت الفراشات على األشجار حطَّ  -ٗ

 (   )            لذهب اشترى السٌاح المفروشات المطرزة با -٘

 ـ اختر الصواب مما بٌن القوسٌن . ( 2) 

 أجمل ( –أفقر  –) أبعد        .... وطننا مصر !  ...َما ..... -ٔ

 الرمان (  -البلح  - الزٌتون ).. السٌوّى شهى وجمٌل ....... -ٕ

 ...................و سٌدات الواحة ٌصنعن السجاد  -ٖ

 (المنسوجات الٌدوٌة   –الكراسً  –المساكن  )                  

 ......الرائعة .......جذب انتباه الفراشات ..... -ٗ

 المناظر ( –المبانً  –) الحقول                                    

 ....... ................اشترى السٌاح المفروشات المطرزة  -٘

 بالحرٌر (  –بالفضة   –بالذهب ) 
  ط  : اكتب بخط جمٌلالخ ( ٖ)

 سٌدات الواحة ٌصنعن السجاد و المنسوجات الٌدوٌة.

.....................................................................................................................  

 جدريثات



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

13 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -" كلمة بها :ٌل خ  أرض الن  هات من درس "   ( 4)  

 الم قمرٌة حرف ساكن الم شمسٌة ) و ( مد مد ) ا ( حْرف مشدد

......... .......... .......... .......... .......... ........ 

......... .......... .......... .......... .......... ........ 

 -: وتكتبها معدولة لعبة المراٌا حاول أن تقرأ الكلمات( 5) 

......................................................................

...................................................................... 

 ) امالء ((  ٙ) 

......................................................................

...................................................................... 

  ( ٌز٠زج –األسض  –األعذ  –ٚاعغ  –ٔافغ  –أوًّ تىٍّح ِٕاعثح ) اٌد١شاْ 

 فٕاء اٌّذسعح.............اٌؼش٠ٓ ت١د............فاوٙح تالدٞ ...............

 .......ا١ًٌٕ ٠شٜٚ .............................اٌثمشج ز١ٛاْ .....أذؼاْٚ ِغ

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

14 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 : أجب عن األسئلة اآلتٌة ( 6) 

 متى وصلت الفراشات إلى أرض النخٌل ؟ -ٔ

....................................................................... 

 ماذا جذب انتباه الفراشات ؟ - ٕ

........................................................................ 

 أٌن حطت الفراشات ؟ -ٖ

........................................................................ 

؟  ماذا أعجب السٌاح فى سٌوة -ٗ

........................................................................ 

 بم ٌتمٌز البلح السٌوى ؟ -٘

........................................................................ 

 ماذا تصنع السٌدات فى واحة سٌوة ؟ -ٙ

........................................................................ 

 ما األماكن التى زارها السٌاح فى سٌوة ؟ -7

........................................................................ 

 ماذا اشترى السٌاح ؟ -8

........................................................................ 

 ما شعور الفراشات عندما ودعت السٌاح ؟ -9

........................................................................ 

 ؟  ما أهم المزروعات فى سٌوة - ٓٔ

...................................................................... 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

15 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

بعد رحلة طوٌلة وصلت الفراشات إلى أرض النخٌل ، جذب ("  7) 

النخٌل حول بساتٌن الزٌتون وانتباه الفراشات المناظر الرائعة ، 

 ! مصرَما أْجَمل وطننا  : فقالتْ  رات . شعرت الفراشاُت بالبهجِة ،البحٌ

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 شد ( –وجد  –) صرف        ........"     جذب مرادف  "  -ٔ

 الفراشة ( –الفرشاة  –) الفراش  ........ "الفراشاُت مفرد "  -ٕ

 السٌئة ( –القبٌحة   –) البعٌدة   ..........." الرائعة مضاد "  -ٖ

 ) ب ( ما الذي جذب انتباه الفراشات ؟

....................................................................... 

 ) ج ( ما شعور الفراشات بعد وصولها ؟ 

....................................................................... 

 

الفراشة الزرقاء : ما أعجبك فً سٌوة ؟  السائح : عٌون ( "  8) 

صفراء و ماذا المٌاه المعدنٌة ، و البحٌرات المالحة   الفراشة ال

أعجبك ؟ السائح : السماء الصافٌة ، و البساتٌن الخضراء وسط 

 .الرمال الذهبٌة 

  -: هات من الفقرةأ (

  ...................( ..الجنائن مرادف ) 

 ............. و مضاد العذبة ....جمع ) عٌن ( ......و 

 ......................................... ( بم أعجب السائح ؟ب

........................................................................ 

 السماء ......... ، و البساتٌن ......... وسط الرمال .........ج(



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

16 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

رافقت  الفراشات السٌاح إلى متحف سٌوة و القلعة األثرٌة (  9) 
ٌصنعن  ، و المعبد الفرعونً ، وسوق المدٌنة ...  سٌدات الواحة

السجاد و المنسوجات الٌدوٌة.  اشترى السٌاح المفروشات 
 المطرزة بالذهب.

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ (  
 الحظت [  –صاحبت  –مرادف  )  رافقت  (       ] راقبت  -ٔ 
 ابتعد [ –أخ  –مضاد ) اشترى  (                    ] باع  -ٕ

 لسٌاح ؟) ب (  ماذا اشترى ا

....................................................................... 

 ) ج ( ماذا تصنع السٌدات فى سٌوة ؟

....................................................................... 

 

 ضع دائرة حول الكلمة التى بها حرف منون ثم أكمل الجدول ( ٓٔ)  

 – فراشةٌ  –سيوُة  –معمًما  –سروٍر  –الذىب  –رحمٌة  –ئح ) السا 
 مصُر( –سبورًة  –فراشاٍت  –العيون 

 تنوٌن بالكسر تنوٌن بالفتح تنوٌن بالضم

................ ................ ................ 

................ ................ ................ 

................ ................ ................ 

 -:ضع خطا تحت الكلمة التً بها حرف مضعف  ( ٔٔ) 

هب  ٌَّة  -األرضُ  -) أ (الذَّ ٌَّة المعدن  المفروشات  –األهرامات  – ) ب ( األثر

ٌاح   زة  -واحة   -) ج ( السَّ مان –عامل    ) د ( المطرَّ  المعمل   -الرُّ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

17 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: حلل إلى مقاطع صوتٌة ( ٕٔ) 

 ... .... .... .... المعبد .... .... ..... ..... رافقت

 ... .... .... .... اشترى .... .... ..... ..... عٌون

 ... .... .... .... الذهب .... .... ..... ..... البلح

 متى( –أٌن  –ماذا  –) من ةاالستفهام المناسب آداةضع ( ٖٔ) 
ب محمد فً النادي .             ٌلع  -      ) أ ( ........   ٌلعب محمد ؟  

 ٌرجع أحمد فً الثانٌة ظهرا .  -... ٌرجع أحمد من المدرسة  ؟ ) ب(  ...

 ٌذاكر عمر دروسه .  -) ج (  ......... ٌفعل عمر ؟         

 حسن صاحب المركز األول. - صاحب المركز األول ؟ ...) د ( 

 ل التالًأكمل الشك (ٔ٘)  أكمل خرٌطة المفردات(  ٔٗ) 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

11 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 الجمع الكلمة

 ................ المعبد

 ................ المفروش

 ................ الرمل

 ................ واحة

 ................ صدٌق

 ................ السائح

 ................ وطن

 ................ صدٌقة

 ................ عٌن

 ................ رحلة

 ................ البحٌرة

 ................ المنظر

 ................ القلعة

 ................ سٌدة

 ................ السجادة

 الجمع الكلمة

 ................ طوٌلة

 ................ المالحة

 ................ سوق

 ................ جمٌل

 ................ وسط

 ................ المعبد

 ................ الحمراء

 ................ أرض

 ................ المنسوج

 ................ أحد

 ................ متحف

 ................ الذهب

 ................ البلحة

 ................ الفراشة

 ................ النخلة

 ................ 

 مضادها الكلمة

 ................ طوٌلة

 ................ انتباه

 ................ الصافٌة

 ................ ودعت

 ................ جذب

 ................ البحٌرات

 ................ الٌدوٌة

 ................ المختلفة

 ................ حطت

 ................ هجةالب

 ................ اشترى

 ................ المدٌنة

 ................ شهى

 ................ العذبة

 ................ رافقت

 ................ أرض

 ................ بعد

 ................ سٌدات

 ................ صدٌقى

 ................ سرور



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

18 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 معناها الكلمة

 ................. سرور

 ................. الصافٌة

 ................. أنواع

 ................. رافقت

 ................. القلعة

 ................. المطرزة

 ................. ودعت

 ................. استعدت

 ................. البحٌرات

 ................. ٌةالذهب

 ................. المعبد

 معناها الكلمة

 ................. جذب

 ................. انتباه

 ................. المناظر

 ................. بساتٌن

 ................. شعرت

 ................. البهجة

 ................. حطت

 ................. شهى

 ................. عٌون

 ................. العذبة

 ................. سٌدات

 ................. متحف



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

20 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

تها فىقها :  -اقرأ وضع خطًا جحث انكهًات انحً نى جرد فً اندرس وَصىِّ

 أعجبك فً سٌوة ؟ ذاالفراشة الزرقاء : ما

 .بةالعذ البحٌراتسائح : عٌون المٌاه المعدنٌة ، وال

 السائح : الفراشة الصفراء : و ماذا أعجبك أٌضا ؟

 الرمال الذهبٌة . وسط  الصفراءالسماء الصافٌة ، و البساتٌن 

 أعجبك أٌضا ؟  ذاالفراشة الحمراء : وما

، و التفاحبؤنواعه المختلفة ، ، والزٌتون ، و  السائح : البلح

 الٌدوٌة. البرتقال ... سٌدات الواحة ٌصنعن السجاد و المنسوجات

 . الفضةاشترى السٌاح المفروشات المطرزة ب

 ،فى سرور الفالح  عت الفراشاتودَّ 

       أخطاء امالئٌة وصوبهآٔاكتِشف 

ب انتباه زج النخٌل ، الفراشات إلى أرِض  ةوصل طوٌلةٍ  بعد رحلةٍ 

 . ىبك ٌا صدٌقتن أهل رور :صر الرائعة ، السائح فً زالفرشات المنا

السماء الصافٌة ، و  السائح : ء : و ماذا أعجبك أٌضا ؟الفراشة الصفرا

 ذاالرمال الذهبٌة .الفراشة الحمراء : وما البساتٌن الخضراء وسط 

البلح ،  بؤنواعه المختلفة ، وعصٌدة أعجبك أٌضا ؟ السائح : البلح

 نعن السجاد سوالزٌتون ، والرمان ، و البرتقال . سٌدات الواحة ٌ

 ة بالذهب ظرى السٌاح المفروشات المطرطاش .تو المنسجات الٌدوٌ

 ،عت الفراشات السٌاح فى سرور ودَّ 

 ألرض الذهب . ةواستعدت لرحلة أخر



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

21 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  ٌلخ  أرض الن   -1الدرس األولأكمل 
 ، ..........الفراشات إلى  وصلتِ  طوٌلةٍ  بعد رحلةٍ 

 الرائعة ،  ........جذب انتباه الفراشات 

 . ............حول  و النخٌل ..........بساتٌن 

!  .........، فقالْت : َما أْجَمل وطننا  .........شعرت الفراشاُت 

 حطت الفراشات على بساتٌن النخٌل ، 

ٌُونِ  .........السٌوىّ   البلح المٌاه  وجمٌل . شربت الفراشات من ُع

مع  العذبة . و فً أحد البساتٌن تحدثت الفراشات..........

بك ٌا صدٌقً فً  لفراشة الحمراء : أهالً ا . ..........أحد

 . السائح فً سرور : الجمٌلة...........

 ذا.الفراشة الزرقاء : ما ..............بك ٌا  أهالً 

المٌاه المعدنٌة ، و البحٌرات  أعجبك فً سٌوة ؟ السائح : عٌون

 السائح : الفراشة الصفراء : و ماذا أعجبك أٌضا ؟.المالحة 

 . .........الرمال  وسط  ..........ٌة ، و البساتٌن الصاف.........

بؤنواعه   أعجبك أٌضا ؟ السائح : البلح ذاالفراشة الحمراء : وما

، و البرتقال . رافقت  .........المختلفة ، ، والزٌتون ، و

سٌوة و القلعة األثرٌة ، و  .........الفراشات السٌاح إلى 

الواحة  ............ ، وسوق المدٌنة  ..........المعبد

و المنسوجات الٌدوٌة. اشترى السٌاح  ............ٌصنعن

 بالذهب . .............المفروشات 

 ، ...........عت الفراشات السٌاح فى ودَّ 
 . ...........واستعدت لرحلة أخرى ألرض 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

22 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ... / ..... إمالء أو تصوٌب األخطاء السابقة التارٌخ

........................................................................

........................................................................ 

....................................................................... 

........................................................................

........................................................................ 

....................................................................... 

........................................................................

........................................................................ 

....................................................................... 

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................ 

....................................................................... 

....................................................................... 

............................................................................................ 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

23 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أرض الذهب -2       الدرس الثانً

أقبَل الشتاُء .. طارْت الفراشاُت الملونُة إلى الجنوِب . هبطت 

الفراشات فى قرٌة جمٌلة . القرٌة على ضفاف النٌل . رأت 

الفراشات البٌضاء طفلة نوبٌة ترسم على جرات الفخار . 

لت اسمى الفراشات الحمراء : ما اسمك ٌا صدٌقتى الجمٌلة ؟ قا

نونة . الفراشات الصفراء : ما أروع اسمك ٌا صدٌقتً !  

 ابتسمت نونة و قالت : أهال بكم فى بلدى الحبٌب النوبة 

 ) أرض الذهب ( رافقت نونة الفراشات إلى متحف جمٌل 

 عند البحٌرة فى واجهة المتحف أربعة تماثٌل .

  .  جذبت التماثٌل انتباه الفراشات

 : لمن هذه التماثٌل ؟  الفراشات الزرقاء

سمبل ، ى نونة : هذه تماثٌل الملك رمسٌس الثانى ، وهذا معبد أب

 : و لماذا ٌزدحم المعبد بالسٌاح ؟الفراشات الخضراء

 نونة : لٌشاهدوا معجزة تدهش العالم كل عام . 

 : معجزة !  -الفراشات فى صوت واحد 

 الجه تمثو ى لع مداتتع جزة ، فالشمسنونة : نعم مع  قالت

 فى ٌومٌن كل عام .رمسٌس 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

24 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  ؼشػاٌٝ ٍٛعٗ ػ٠ٍَٚٛ خ،  الد٠َٖٛ ١ِ

 ؟الفراشات السوداء : و هل هناك معابد نوبٌة أخرى 

 قالت نونة : نعم هناك معبد فٌلة و معبد كالبشة .

 الفراشات الخضراء : لماذا تسمى النوبة ) أرض الذهب ( ؟

كانوا ٌستخرجون  الفراعنة ألن أجداديقالت و ، ابتسمت نونة

  النوبة و أهلهاما أجمل  قالت الفراشات : منها. الذهب

  أكمل كالمثال(  ٔ)  

 المتحف ال ٌزدحم بالسٌاح . -المتحف ٌزدحم بالسٌاح        -ٔ

 ................................ -نونة ترسم على جرة الفخار   -ٕ

 ................................ - الفراشة ترافق السٌاح        -ٖ

 ................................ -الفالح ٌزرع القمح             -ٗ

  الخط  : اكتب بخط جمٌل ( ٕ )

 الفراعنة كانوا ٌستخرجون الذهب من أرض النوبة

..................................................................................................................... 

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

25 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 معناها الكلمة

 جاء أقبل  

 ارتفعت طارت

 جوانب ضفاف

 شاهدت رأت

 ضحكت ابتسمت

ما ٌحفر على  النقوش

 الحجر

األعمال الخارقة  المعجزة

 للعادة

 المحصول جمع الحصاد

مكان لجمع  المتحف

 التحف 

 أواٍن من الفخار جرات

 معناها الكلمة

 مقدمة واجهة

 تركٌز نتباها

 ٌمتلئ ٌزدحم

 حٌت ودعت

 تحٌر تدهش

 حجرة غرفة

 الطٌن المحروق الفخار



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

26 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 
 

 الجمع الكلمة

 معجزات معجزة

 واجهات واجهة

 أعوام عام

 األوائل ولاأل

 األشتٌة الشتاء

 أخرٌات أخرى

 أهالٍ  أهل

 غرف غرفة

 متاحف متحف

 الجمع الكلمة

 األعمال العمل

 الجنائب، األجنب الجنوب

 ٌضالبٌضاوات، البِ  البٌضاء

 الزرقاوات، الزرق الزرقاء

الخضروات،  الخضراء

 الخضر

 ِنظاف ، ُنظفاء نظٌف

 الشموس الشمس

 الملوك الملك



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

27 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -: حلل إلى مقاطع صوتٌة ( ٖ) 

 .... ..... ..... ..... هبطت .... ..... ...... ...... المعبد

 .... ..... ..... ..... أروع .... ..... ...... ...... جمٌلة

 .... ..... ..... ..... معجزة .... ..... ...... ...... النُّوبة

 مضادها الكلمة

 الكسل العمل

 أقبح أروع

 باهتة زاهٌة

 الحصاد الزراعة

 الشمال الجنوب

 استقبلت ودعت

 غفلة انتباه

 الصٌف الشتاء

 مضادها الكلمة

 أدبر أقبل

 صرفت جذبت

 عدوة صدٌقة

 مبعثر منظم

 ٌفرغ ٌزدحم

 مإخرة واجهة



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

21 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 اإلجابة السإال م

 فى الشتاء متى طارت الفراشات إلى الجنوب؟ ٔ

 ترسم على جرات الفخار ترسم نونة؟ معال ٕ

 لماذا ٌزدحم الناس ٖ

 عند معبد أبوسمبل؟

 العالم كل عاملٌشاهدوا معجزة تدهش 

 فالشمس تدخل غرفة رمسٌس ما المعجزة التى تدهش العالم ؟ ٗ

 فى ٌومٌن كل عام 

 أبوسمبل ، فٌلة ، كالبشة ما المعابد الموجودة فى النوبة ؟ ٘

 ألن األجداد كانوا ٌستخرجون الذهب منها لماذا تسمى النوبة أرض الذهب ؟ ٙ

 ، النقوش جمٌلة منظم و نظٌف  بم ٌتمٌز البٌت النوبى ؟ 7

 و األلوان زاهٌة

 –تدخل الشمس غرفة رمسٌس ٌومٌن  8

 ؟ ما هما

 ،.........الٌوم األول : ٌوم 

 ...........والثانى ٌوم  

 الملك رمسٌس من الذى بنى معبد أبوسمبل؟ 9

متحف جمٌل عند البحٌرة فى واجهة  . صف معبد رمسٌس ٓٔ

 المتحف أربعة تماثٌل



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

28 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

  أمام الخطؤ:×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) ) √(  ضع عالمة( ٔ )

 (  )                      .طارْت الفراشاُت الملونُة إلى الغرِب  -ٔ

 )   (على جرات الفخار  لفراشات البٌضاء طفلة نوبٌة ترسمرأت ا -ٕ

 )     (الشمس ال تدخل غرفة الملك رمسٌس إال فى ٌوم واحد  كل عام  -ٖ

 (  )األول : ٌوم الفٌضان ، و الٌوم الثانى ٌوم الحصاد  الٌوم -ٗ

 ( )الذهب منها جداد كانوا ٌستخرجوناأل سمٌت النوبة)أرض الذهب(ألن -٘

 -:اختر الصواب مما بٌن القوسٌنـ ( ٕ) 
                   ( ................ أهال بكم فى بلدى الحبٌب النوبة ) أرض -ٔ

 اثٌل  (التم –النحاس  –الذهب )

                                                                         .... نوبٌة ترسم على جرات الفخار.......رأت الفراشات..... -ٕ

 ( طفلة –عاملة  –) سٌدة  

 تدخل الشمس غرفة الملك رمسٌس إال فى ....... كل عام .    ال  -ٖ

      أسبوع ( –مرتٌن  –) مرة

.....               ..........الٌوم األول الذى تدخل فٌه الشمس  : ٌوم ... -ٗ

 ( مٌالده –الفٌضان  –) الحصاد

                   .انتباه الفراشات  .........جذبت تماثٌل الملك ....... -٘

   تحتمس  ( –رمسٌس  –) خفرع 

 جدريثات



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

30 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 لنوبةابتسمت نونة و قالت : أهال بكم فى بلدى الحبٌب ا( 7)  

) أرض الذهب ( رافقت نونة الفراشات إلى متحف جمٌل عندالبحٌرة  

  فى واجهة المتحف أربعة تماثٌل . جذبت التماثٌل انتباه الفراشات "َ

  -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 مإخرة ( –مقدمة  –"      ) وسط واجهة مرادف  "  -ٔ

 التمثال ( –التمثٌلٌة  –) المثال "         التماثٌل مفرد "  -ٕ

 الكرٌه ( –العدو   –"         ) القبٌح الحبٌب مضاد "  -ٖ

...........................  ) ب( ما الذي جذب انتباه الفراشات ؟

........................................................................ 

 ) ج( صف متحف أبوسمبل ؟

........................................................................ 

 ( ضع الجمل اآلتٌة فى مكانها المناسب بالنقاط
 قالت نونة نعم معجزة/ ماذا كانت تفعل نونة 

  الشمس ال تدخل غرفة الملك رمسٌسى / ما أروع اسمك ٌا صدٌقت
ٔ) ! ........................................ 

ٕ) ..... ................: . ....................... 

ٖ) .  .............................................. 

 ............................................... ؟ (ٗ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

31 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  أكمل العبارات اآلتٌة(  ٗ)  

 .هذه تماثٌل الملك ............... الثانى  -ٔ

 .. ...........طارْت الفراشاُت الملونُة إلى  -ٕ

 بلدى الحبٌب ......... ) أرض الذهب (          -ٖ

 ............................قالت اسمى  -ٗ

 فى .......... المتحف أربعة تماثٌل -٘

 ..... كل عام...فالشمس ال تدخل غرفة الملك رمسٌس إال فى ... -ٙ

 ......       ............. و............هناك معبد .... -7

 ... كانوا ٌستخرجون الذهب منها........قالت ألن ...... -8

 .... !......... النوبة و ..............ما ......  -9
 

هناك معبد فٌلة و معبد كالبشة . الفراشات الخضراء : (  ٘) 

لماذا تسمى النوبة ) أرض الذهب ( ؟ ابتسمت نونة ، و قالت ألن 

 . أجدادي كانوا ٌستخرجون الذهب منها

 -: ة الصحٌحة مما بٌن القوسٌنتخٌر اإلجاب) أ (  

 الحظت [  –صاحبت  –مرادف  )  رافقت  (      ] راقبت  -ٔ 

 ابتعد [ –أخ  –مضاد ) اشترى  (                    ] باع  -ٕ

 .................... لماذا تسمى النوبة ) أرض الذهب ( ؟) ب (  

........................................................................ 

 ............................. معبد النوبة معابد ) ج ( أكمل من أهم

 ................ ومعبد..........................ومعبد..... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

32 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة :(  ٙ)  

 إلى أٌن طارت الفراشات فى الشتاء؟ -ٔ

...................................................................... 

 ماذا كانت تفعل نونة ؟ -ٕ

....................................................................... 

 ولماذا؟ بم تسمى بالد النوبة ؟ -ٖ

...................................................................... 

 تمٌز ؟ٌ متحف أبوسمبل ؟ و بمَ  عأٌن ٌق - ٗ

........................................................................ 

 لماذا ٌزدحم معبد أبوسمبل بالسٌاح ؟ - ٘

........................................................................ 

 ما المعجزة التى تدهش العالم  ؟ - ٙ

...................................................................... 

 كم مرة تحدث هذه المعجزة فى العام ؟ - 7

........................................................................ 

 ؟ ما الٌومان اللذات تحدث فٌهما المعجزة - 8

........................................................................ 

 ما أهم المعابد النوبٌة  ؟ - 9

........................................................................ 

 
 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

33 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

لٌشاهدوا معجزة تدهش العالم كل عام . الفراشات فى (  8) 

: معجزة ! قالت نونة : نعم معجزة ، فالشمس ال  -صوت واحد 

 . ٌومٌن كل عام تدخل غرفة الملك رمسٌس إال فى

 -:  هات من الفقرة(أ )

 ...... .....( ... أصواتمفرد ).............( األعمال الخارقة للعادة مرادف ) -ٔ

 ) ب ( ما المعجزة التى تدهش العالم  ؟

........................................................................ 

 -: أكمل( ) ج

 ......................... ، و الٌوم الثانى ٌوم .. الٌوم األول : ٌوم

 -: ضع خطا تحت الكلمة التً بها حرف مضعف(  9)

ٌَّة  -الن ٌل   -الجنوب  ات  -نوب سوم  -الخضراء  -جرَّ  الر 

ى  -المراكب  -العٌون   ل  - البدور -ُتسمَّ  األوَّ

 أكمل خرٌطة المفردات (ٕٔ)
 .............. الجمع                        

 

                            المضاد                     المعنى                       

.............                   ............. 

 الكلمة فً جملة ................................ 

 واجهة



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

34 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 لجدولضع دائرة حول الكلمة التى بها حرف منون ثم أكمل ا(  ٓٔ)  

نهٌر  –طفلٍة  –ضعًٌفؤ  –بلًدا  –مدٌنٌة   -البر –قرٌٍة  –) النٌل  

ًدا( -فرٌٌق  –رمسٌُس  –التماثٌل  –  محمَّ

 بالكسر  تنوٌن بالفتح  تنوٌن  تنوٌن بالضم 

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 

.......... .......... .......... 

 -: ضع أسئلة لإلجابات التالٌة(  ٔٔ) 

 ترسم نونة على الجرة .              -؟   ) أ ( ...........................

 . طارت الفراشات إلى الجنوب  -؟  ...........................) ب( 

 طارت الفراشات فى الشتاء .  -  ؟......................) ج ( .....

 ٌجمع الفالح القطن . -؟  ................ .) د ( .........

  التالٌة شبكةأكمل ال( ٖٔ) 

 

  

 

 
....................... ................. ....................... 

 ....................... انُىتة .......................



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

35 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

تٙا فٛلٙا ِّٛ  -: الشأ ٚضغ خطًا ذسد اٌىٍّاخ اٌرٝ ٌُ ذشد فٝ اٌذسط َٚص

. هبطت  الشمال.. طارْت الفراشاُت الملونُة إلى صٌفأقبَل ال

.  جمٌلة . القرٌة على ضفاف النٌل مدٌنةالفراشات فى 

طفلة نوبٌة ترسم على جرات الفخار .  سوداءرأت الفراشات ال

الفراشات الحمراء : ما اسمك ٌا صدٌقتى الجمٌلة ؟ قالت اسمى 

. الفراشات الصفراء : ما أروع اسمك ٌا صدٌقتً !   نوال

ابتسمت نونة و قالت : أهال بكم فى بلدى الحبٌب النوبة ) أرض 

 متحف جمٌل  الذهب ( رافقت نونة الفراشات إلى

 تماثٌل . خمسةعند البحٌرة فى واجهة المتحف 

 . الزرافات جذبت التماثٌل انتباه 

 الفراشات الزرقاء : لمن هذه التماثٌل ؟ 

نونة : هذه تماثٌل الملك رمسٌس الثانى ، وهذا معبد أبوسمبل ، 

 بالسٌاح ؟ سجدالفراشات الخضراء : و لماذا ٌزدحم الم

 .  شهرة تدهش العالم كل نونة : لٌشاهدوا معجز

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

36 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها الكلمة

 .................... أقبل  

 .................... طارت

 .................... ضفاف

 .................... رأت

 .................... ابتسمت

 .................... النقوش

 .................... المعجزة

 .................... الحصاد

 .................... المتحف

 .................... جرات

 معناها الكلمة

 .................... واجهة

 .................... انتباه

 .................... ٌزدحم

 .................... رافقت

 .................... ودعت

 .................... تدهش

 .................... غرفة

 .................... منظم

 .................... زاهٌة

 .................... الفخار



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

37 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجمع الكلمة

 .................... معجزة

 .................... واجهة

 .................... عام

 .................... ولاأل

 .................... الشتاء

 .................... أخرى

 .................... أهل

 .................... غرفة

 .................... متحف

 الجمع الكلمة

 .................... العمل

 .................... الجنوب

 .................... البٌضاء

 .................... الزرقاء

 .................... خضراءال

 .................... نظٌف

 .................... الشمس

 .................... الملك

 مضادها الكلمة

 .................... العمل

 .................... أروع

 .................... زاهٌة

 .................... الزراعة

 .................... الجنوب

 .................... ودعت

 .................... انتباه

 .................... الشتاء

 مضادها الكلمة

 .................... أقبل

 .................... جذبت

 .................... صدٌقة

 .................... منظم

 .................... ٌزدحم

 .................... واجهة

 .................... نظٌف



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

31 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أرض الذهب -ٕ       الدرس الثانًأكمل 

. ............ طارْت الفراشاُت الملونُة إلى  ..........أقبَل 

جمٌلة . القرٌة على ضفاف النٌل . ..........هبطت الفراشات فى 

. .........ترسم على جرات..........البٌضاء طفلةرأت الفراشات 

. ٌا صدٌقتى الجمٌلة ؟ قالت .........الفراشات الحمراء : ما 

!   .الفراشات الصفراء:ما أروع اسمك ٌا صدٌقتً.........اسمى 

 .النوبة.........ابتسمت نونة و قالت : أهال بكم فى بلدى 

جمٌل عند .........)أرض الذهب( رافقت نونة الفراشات إلى 

 ............البحٌرة فى واجهة المتحف أربعة 

. الفراشات الزرقاء : لمن هذه  الفراشات.........جذبت التماثٌل 

الثانى ، وهذا معبد .........التماثٌل ؟ نونة : هذه تماثٌل الملك 

 المعبد بالسٌاح ؟........، الفراشات الخضراء : و لماذا .........

 تدهش العالم كل عام . .........هدوا نونة : لٌشا

 : معجزة !  -واحد .........الفراشات فى 

رمسٌس  ال تدخل غرفة الملك قالت نونة :نعم معجزة ، فالشمس

 ،.........كل عام .الٌوم األول : ٌوم .........إال فى 

. الفراشات السوداء : و هل هناك ..............والٌوم الثانى ٌوم  

و معبد ........قالت نونة : نعم هناك معبد .........؟ ٌةمعابد نوب

 الفراشات الخضراء : لماذا تسمى النوبة )أرض الذهب( ؟ كالبشة .

 منها.  الذهب............ألن أجدادي كانوا : وقالت  ، ابتسمت نونة

 ............ودعت الفراشات صدٌقتها نونة لرحلة جدٌدة فى أرض 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

38 01221282310
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 الدرس الثالث
 نهشاعر : أحًد يعروف شهثً    انفََراَشاُت انَرقِيقَةشيد َ -ٖ

ٌَْسِذ٠مَح         فََشاَؽاُخ اٌَشل١ِمَح ُ      اٌ                َٓ أَْصَ٘اِس ا  ت١َْ

ٌِْؼْطشَ                َْٕؾُك ا  تَِدَٕاَزاٍخ  َسل١ِْمَح ْ       ذَْؼُذٚ        ٚ ذَ

ٌش لَِص١ْشٌ       ٌش          ـإََٔٙا َؽٌئ َصِغ١ــ               ّْ ٌََٙا ُػ َٚ 

ٍَْؼ١ْٓ ِ ذَثْ                ا ٌََٙا ٌِ َُّ ذَِط١ـــــْشُ ٌَْسظَحً            ٚ   ـــذُ َِ  ثُ

 َػِّٕٝ ذَِغ١ُْة             َعاَػح أْخَشٜ  ذَُؤٚبُ َعاَػـــح ً              

               َٚ ٍس ذََزٚبُ         تُْؼــــٌذ      ََ٘ىَزا لُْشٌب  ْٛ َُّ فٟ ُٔ  ثُ

 اإلجابة السإال م

 بٌن أزهار الحدٌقة أٌن توجد الفراشات؟ ٔ

 تنشق الفراشات العطر ماذا تنشق الفراشات؟ ٕ

 أجنحتها رقٌقة و حجمها صغٌر و عمرها قصٌر بم وصف الشاعر الفراشات؟ ٖ

 تذوب الفراشات فى النور فى أي شًء تذوب الفراشات ؟ ٗ

 أحمد معروف شلبى اسم الشاعر الذى كتب النص ؟ ما ٘

 تلعب بٌن األزهار و تشم العطر و تطٌر بؤجنحة رقٌقة ماذا تفعل الفراشات فى الحدٌقة ؟ ٙ

 ساعة تطٌر و ساعة تعود ما حال الفراشات ؟ 7

 أجنحتها الرقٌقة ما الذى ٌساعد الفراشات على الطٌران ؟ 8



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

40 01221282310
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها الكلمة

 تحلق تطٌر 

 تتلذذ تستمتع

 الالمعة الزاهٌة

 ِطٌُبها ِعطرها

 ضوء نور

 خفّة ، رقَّة رشاقة

 ترجع تعود

 تظهر تبدو

 وقت قصٌر لحظة

 تختفً تذوب

 معناها الكلمة

 وقت طوٌل ساعة

 تختفى تغٌب

 اختفاء غٌاب

 مجئ حضور

 توزع تنشر

 الفرحة البهجة

 تُشم تنشق

 حٌاة عمر

 تعود تإوب

 رعتس تعدو



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

41 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

                                                                

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجمع الكلمة

 أناشٌد نشٌد

 أشٌاء شئ

 أماكن مكان

 قصراء قصار، قصٌر

 األعٌن،العٌون العٌن

 أعمار،ُعُمور مرعُ 

 صغار صغٌر

 عطور عطر

 أخرٌات أخرى

 رقٌقات رقٌقة

 ساعات ساعة

 أقراب قرب

 بهجات بهجة

 حجوم حجم

 عادأب بعد

 مضادها الكلمة

 تحط تطٌر

 الباهتة الزاهٌة

 المنحسر المنتشر

 تقترب تبتعد

 حضور غٌاب

 ُتْخِفى تنُشر

 الحزن البهجة

 تعود تذهب

 تثُبت تعدو

 كبٌر صغٌر

 طوٌل قصٌر

 تخفى تبدو

 تحضر تغٌب

 بتذه تإوب

 ظالم نور



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 ..............نوع الكلمة           أكمل خرٌطة المفردات(  ٔ)  

 
 المعنى         المضاد                                                          

                                         .............                     .............. 
 

 
                                                  

 ................................الكلمة فً جملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أمام الخطؤ:×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  (  ٔ ) 

 ( )                           الفراشات تطٌر بٌن أزهار الحدٌقة     -ٔ

 (    )                الفراشات أجنحتها رقٌقة                        -ٕ

 (    )                          عمر الفراشات طوٌل                  -ٖ

 )        (       الفراشات تبدو كبٌرة الحجم                         -ٗ

 )        (   ر أحمد عمر                              النص للشاع  -٘

 جدريثات

 جؤوب



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

43 01221282310
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: اختر الصواب مما بٌن القوسٌنـ  ( ٕ)  

 أجنحة   ( –أرجل    –..الفراشات رقٌقة ) عٌون   ............... -ٔ

 البعٌدة (  –الزاهٌة   –الباهتة )  .......تحب الفراشات األلوان ... -ٕ

 دقٌقة  ( –لحظة  –) ٌوما    ................تبدو الفراشات للعٌن  -ٖ

 حزٌن  ( –قصٌر   –.....  ) طوٌل  ..الفراشات عمرها .......... -ٗ

 (  النور  –الرمال   –. ) الماء ............تختفى الفراشات فى  ... -٘

 -: أكمل العبارات اآلتٌة ( ٖ)  

َن ....                اَشاُت ...........الَفرَ     ٌْ  ....... اْلَحِدٌَقة ْ َب

  ِبَجَناَحاٍت  .............  َتْنَشُق ................ وَتْعُدو       

 َولََها ُعْمٌر ............  إَنَها ............... َصِغٌـــــــٌْر     

 ُثمَّ َتِطٌـــــْرُ  لَْحَظة    .......... ِ َتْبــــُدو َما لََها .....   

ُب      ..........     ٌْ  َتُإوبُ  َساَعة .............   ... َعن ى َتِغ

 َهَكَذا ............ َو ُبْعــــٌد       ُثمَّ فً ............َتَذوبُ      

 رتب الحروف و كون كلمات       ( ٗ) 

 

 

 ت را فـ شا ال

.............................. 

 ُتـ َحـ أْجـ َها نـِ 

........................... 

 عـُ  دُ  تـَ  و

..................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

44 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة : ( ٘)  

 ....................................   ؟عم ٌتحدث الشاعر فى النشٌد  -ٔ

 .......................................  ؟من الشاعر صاحب النشٌد  -ٕ

 ................................................  ؟أٌن تلعب الفراشات  -ٖ

 ....................................؟ ... بم وصف الشاعر الفراشات -ٗ

 .............................................. ؟ماذا تنشق الفراشات  -٘

 .......................................  ؟كٌف تبدو الفراشات للعٌن  -ٙ

 ...............................................  ؟الفراشات فٌم تذوب  -7

 ................................ ؟بم وصف الشاعر ُعْمر الفراشات  -9

 ................................  ؟ األلوان التى تحبها الفراشاتما  -ٓٔ

 .................................؟  ة الفراشاتماذا أعجبك فى حٌا  -ٔٔ

َن أَْزَهاِر اْلَحِدٌَقة ْ     الَفَراَشاُت الَرقٌَِقة ُ               (  ٙ)  ٌْ  َب

َقة     ِعْطَر  و َتْعُدو          َتْنَشُق الْ            ٌْ  بَِجَناَحاٍت  َرقِ

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 تبنى  [ –تفرز  –  ] تشم  معناها                        ) تنشق (    -ٔ

 الرقٌقات[ –أرواق  –] الرفاق    ) الرقٌقة  (               جمع        -ٕ

 [جناح   –جنوح   –] جانح         (                 جناحاتمفرد    ) -ٖ

 ..................................................... ؟ ) ب ( أٌن تلعب الفراشات

 ..................................................الفراشات؟.. ) ج ( ماذا تنشق 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

45 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

رٌ    (       7)  ٌْ  إَنَها َشٌئ َصِغٌـــــــٌْر              َولََها ُعْمٌر َقِص

ن ِ َتْبــــدُ                  ٌْ  ُثمَّ َتِطٌـــــْرُ و           لَْحَظةً َما لََها لِْلَع
 ...........( .......قصٌرمضاد)................(َشئٌ ) جمع.............. ) أ ( مرادف ) تطٌر ( 

 .............................................. ) ب كٌف تبدو الفراشات للعٌن ؟

 ..................................... بم وصف الشاعر عمر الفراشات ؟ ) ج (

ُب   (     8)   ٌْ  َساَعة أْخَرى  َتُإوبُ                َساَعـــة ً َعن ى َتِغ

 ُثمَّ فً ُنْوٍر َتَذوبُ                ْرٌب َو ُبْعــــٌد     َهَكَذا قُ            

 .. ....... مضاد ) تذهب ( -ٕمرادف ) تختفى (.......... -ٔ  هات من األبٌات) أ (  

 .......جمع ) ساعة (........  -ٖ

 ........................................... وضح ذلك –نشاط الفراشات تتمٌز بال) ب ( 

 ............................... ....................... )ج( فٌم تذوب الفراشات ؟

  حلل الكلمات التالٌة إلى مقاطع صوتٌة(  9) 

 .... / ......../........./ ......) أ ( تنشق   ......../ ......... /.........     ) ب ( جناحات  ..

 ) د ( رقٌقة  ....../......../........ /............. ........./ .......... /......... ) ج ( صغٌر .

 -: أكمل كالمثال ( ٓٔ)  
 من ٌرسم اللوحة ؟  –ترسم لوحة .   منة -ٔ
 ... ؟.................................................-      ٌؤكلالطفل  -ٕ

                        . ؟                  .................................  -  ظهراٌعود أمٌر من المدرسة  -ٖ

 .. ؟ ................................-   اإلسكندرٌةٌعٌش عبد هللا فى  –ٗ

 الخط  : اكتب بخط جمٌل  ( ٔٔ) 

 ما أجمل الحٌاة فى مصر !

........................................................................................................................................................ 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 

 معناها الكلمة

 ............. ساعة

 ............. تغٌب

 ............. غٌاب

 ............. حضور

 ............. تنشر

 ............. البهجة

 ............. تنشق

 ............. عمر

 ............. تإوب

 ............. تعدو

 ............. تطٌر 

 ............. تستمتع

 ............. الزاهٌة

 ............. ِعطرها

 ............. نور

 ............. رشاقة

 ............. تعود

 ............. تبدو

 ............. لحظة

 ............. تذوب

 مضادها الكلمة

 ............. تطٌر

 ............. الزاهٌة

 ............. رالمنتش

 ............. تبتعد

 ............. غٌاب

 ............. تنُشر

 ............. البهجة

 ............. تذهب

 ............. تعدو

 ............. صغٌر

 ............. قصٌر

 ............. تبدو

 ............. تغٌب

 ............. تإوب

 ............. نور

 الجمع الكلمة

 ............. نشٌد

 ............. شئ

 ............. مكان

 ............. قصٌر

 ............. العٌن

 ............. مرعُ 

 ............. صغٌر

 ............. عطر

 ............. أخرى

 ............. رقٌقة

 ............. ساعة

 ............. قرب

 ............. بهجة

 ............. حجم

 ............. بعد



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اختبار على الوحدة األولى
 : القراءة أوال 

قالت نونة : نعم معجزة ، فالشمس ال تدخل غرفة الملك رمسٌس إال فى ٌومٌن كل 

 " جلوسه على العرش، و الٌوم الثانى ٌوم  مٌالدهعام .الٌوم األول : ٌوم 

 : جابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌنتخٌر اإل) أ ( 
 حجرة ( –محل  –.... ) بٌت ....معنى  ) غرفة ( ........  -ٔ

 أعجاز( –معجزات  –عواجٌز ) ................(  جمع ) معجزة   -ٕ

 صاحت ( –همست  –) سكتت  ................ مضاد ) قالت (  – ٖ

 س ؟) ب ( ما األٌام التى تدخل فٌها الشمس غرفة رمسٌ

.............................................................................. 

 لماذا سمٌت النوبة أرض الذهب  ؟ ) ج (

.............................................................................. 

 : المحفوظات ) نشٌد الفراشات ( ثانٌا
َن أَْزَهاِر ............................      ٌْ   .. الَرِقٌَقة ُ                 َب

َقة      ٌْ  َتْنَشُق اْلِعْطَر  و َتْعُدو                    ...................  َرِق

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 
 تبنى  [ –تفرز   –] تشم         معناها      :) تنشق (  -ٔ

 [العطارون  –المعطرات  –لعطور ] ا  (     ) العطر      :جمع  -ٕ

 [ زهرة –زاهرة  –] زهرٌة        (      راأزه)   :مفرد  -ٖ

 ) ب ( أٌن تلعب الفراشات   ؟

..................................................................................... 

 ؟ ) ج ( ماذا تنشق الفراشات 

..................................................................................... 

 ) د ( أكمل الناقص فى األبٌات ؟



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

41 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 : التعبٌر و التراكٌب  ثالثا

 ) أ ( رتب الجمل و كون حكاٌة :

 ..(...لم كٌس النقود إلى الشرطة ).س -.(  باسم فى طرٌقه إلى المدرسة  ) ...كان  -

 شكر رجل الشرطة باسما   )........( -د كٌس نقود فى الطرٌق  ).......(وج -

 حلل الكلمات التالٌة الى مقاطع  ) ب ( 

 ...............................الحدٌقة           ......................   تنتشر

 ...............................تماثٌل            .......................  قصٌر

 أٌن  ( –متى   –ماذا  –: ) من  ( استفهم عن الجمل اآلتٌة ) ج  

 ..............؟    ...................................... -.   القاهرةسافرت نسرٌن إلى  -ٔ

 ..................................... ؟................ –تحب القراءة .         منى -ٕ  

 ؟............................................... -    لٌالعود من العمل مهاب ٌ -ٖ

 ؟  ............................................... -.     السإالأجابت مى على  -ٗ

 صل الكلمة باسم الدرس الذى وردت فٌه        أ         :         ب        صل من

 أرض الذهب                الزٌتون                   نوبةأرض العمل             ال

 أرض النخٌل                         مفروشات      أرض النخٌل            دمٌاط

                   جراتسٌوة        أرض الذهب            

 نونة                                     



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

48 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

      توفٌر الكهرباء -1 الدرس األول

جاء المساء .. باسم ٌجلس فً غرفته ، ٌذاكر 

لمكٌف ٌعمل . بسمة ترسم لوحة ، دروسه ،النوافذ مغلقة ، و ا

بجوارها الحاسب اآللً مفتوح . و األم تعد طعام العشاء ، و و

بس .. و فجؤة انقطعت ٌعمل . األب ٌكوى المال ائىالفرن الكهرب

غضب باسم و بسمة و قاال : لماذا تنقطع الكهرباء كل !  الكهرباء

ألن الناس تسرف فً استخدام الكهرباء . قال : قالت األم  ٌوم ؟

ن استخدام الكهرباء ؟ قال األب : نبدأ بؤنفسنا سِ و كٌف نحْ : باسم 

لن نترك المصابٌح مضاءة : باسم و نخطط لتوفٌر الكهرباء . قال 

 اج إلٌه .نضئ المصباح الذي نحت، و

 لن نضئ المصابٌح نهارا .: قالت بسمة 

وحة صٌفا ، فٌصبح الجو نترك النوافذ مفت: قالت األم 

 ال نستعمل المكٌف  .لطٌفا ، و

و ٌوفر الكهرباء ،  اقتراح جمٌل ٌحافظ على صحتنا ، قال األب :

لن نترك األجهزة الكهربٌة تعمل دون الحاجة إلٌها و: قالت األم 

 اء و بدأت األسرة فى تنفٌذ خطة التوفٌر عادت الكهرب



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

50 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 معناها الكلمة

 أتى  جاء

 حجرته غرفته

 بقربها بجوارها

 تجهز تعد

 وجبة المساء العشاء

 توقفت انقطعت

 سخط غضب

 استعمال استخدام

 ترشٌد توفٌر

 ندع نترك

 معناها الكلمة

 ُمنارة مضاءة

 معتدال لطٌفا

 ننٌر نضئ

 فكرة اقتراح

 رجعت تعاد

 شرعت بدأت

 طرٌقة خطة

 الشبابٌك النوافذ

 تجاوز الحد تسرف

 ٌصٌر ٌصبح



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

51 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجمع الكلمة

 األمسٌة المساء

 غرف غرفة

 المكٌفات المكٌف

 لوحات لوحة

 أطعمة طعام

 المصابٌح المصباح

 لطفاء لطٌف

 اقتراحات اقتراح

 األجواء الجو

 األسر األسرة

 الحاجات الحاجة

 المالبس ملبسال

 أنفس نفس

 النوافذ النافذة

 ُخطط خطة

 مضادها الكلمة

 إسراف توفٌر

 الصباح المساء

 مفتوحة مغلقة

 الٌدوي اآللً

 اتصلت انقطعت

 رضى غضب

 ٌسكت ٌصٌح

 المرض الصحة

 تتوقف تعمل

 نسئ نحسن

 نطفئ نضئ

 مطفؤة مضاءة

 انتهت بدأت

 نستغنً نحتاج

 شتاءً  صٌفا



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

52 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اإلجابة السإال م

 كان ٌذاكر دروسه ماذا كان باسم ٌفعل فى المساء؟ ٔ

 ما مظاهر إسراف األسرة ٕ

 فى استخدام الكهرباء؟

 المكٌف ٌعمل ، النوافذ مفتوحة ،

 الحاسب مفتوح  و الفرن الكهربً ٌعمل ،

 كهرباءبسبب انقطاع ال لماذا غضب باسم و بسمة ؟ ٖ

 ألن الناس ٌسرفون فى استخدام الكهرباء لماذا تنقطع الكهرباء ؟ ٗ

 ماذا ٌحدث لو تركت ٘

 النوافذ مفتوحة صٌفا ؟

 ٌصبح الجو لطٌفا و ال نستعمل المكٌف

 ذمتى بدأت األسرة تنفٌ ٙ

 خطة التوفٌر

 عندما عادت الكهرباء

 ماذا ٌجب عند استخدام 7

 المصابٌح الكهربٌة ؟

 المصابٌح مضاءةالنترك 

 و نستعمل ما نحتاج إلٌه

 

 ... / ..... إمالء أو تصوٌب األخطاء السابقة التارٌخ

........................................................................

........................................................................ 

....................................................................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

53 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  

  : أمام الخطؤ×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  (ٔ ) 

 بجوارها الحاسب اآللً مفتوح .)   (مة ترسم لوحة ، وبس -ٔ

 ( ) : لماذا تنقطع الكهرباء كل ٌومفرح باسم و بسمة و قاال  -ٕ

 (    ترك المصابٌح مضاءة     ). قال األب لن ن -ٖ

ا ، فٌصبح الجو لطٌفا ، و قالت األم نترك النوافذ مفتوحة صٌفً  -ٗ

 ال نستعمل المكٌف    )     (

 (  )  عادت الكهرباء و بدأت األسرة فى تنفٌذ خطة التوفٌر   -٘

 -: اختر الصواب مما بٌن القوسٌن ( ٕ)  

 (ٌكوى –بٌرت –) ٌطوىاألب ..........المالبس   -ٔ

 الكهرباء(  –الغاز  –) الماء .... ....دأ بؤنفسنا و نخطط لتوفٌرقال األب : نب -ٕ

 (الفصل  –المصابٌح  –) الحجرة ا قالت بسمة لن نضئ ..........نهارً  -ٖ

 (األم -الكهرباء  -فٌذ خطة التوفٌر .) بسمة بدأت األسرة فى تنو .......عادت  -ٗ

 المدٌرة(  –بسمة  –)األم وافذ مفتوحة صٌفا قالت .........نترك الن -٘

 -: أكمل العبارات اآلتٌة(  ٖ)  

 مفتوحة صٌفا......قالت األم نترك ... -ٕ باسم ٌجلس فً .............  -ٔ

 لن ............... المصابٌح مضاءة -ٗ. ٌعمل، النوافذ مغلقة ، و ....... -ٖ

 تنفٌذ ............ التوفٌر  األسرة فىبدأت  -ٙاألم تعد طعام ..............  -٘

 كٌف .......... استخدام الكهرباء -8 ....ٌحافظ على .... اقتراح جمٌل -7

 .. الكهرباء............... و فجؤة ....األب ٌكوى .... -9 

 ... إلٌها.  ......لن نترك األجهزة الكهربٌة تعمل دون....-ٓٔ

 جدريثات



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

54 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة : ( ٗ) 

 ؟ماذا كان باسم ٌعمل  -ٔ

....................................................................... 

  ؟ما الخطؤ الذى وقع فٌه أفراد األسرة  -ٕ

....................................................................... 

  ؟ما المفاجؤة التى حدثت  -ٖ

....................................................................... 

بم شعر باسم و بسمة ؟  -ٗ

....................................................................... 

 ؟ما سبب انقطاع الكهرباء  -٘

....................................................................... 

  ؟تراح الذى قدمته األم ما االق -ٙ

....................................................................... 

 ؟ما فائدة ترك النوافذ مفتوحة  -7

....................................................................... 

 ؟ كٌف نحسن استخدام الكهرباء -8

....................................................................... 

  ؟ماذا اقترح باسم   -9

....................................................................... 

 ؟  ماذا اقترحت بسمة -ٓٔ

....................................................................... 
 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

55 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

مغلقة ، و المكٌف ٌعمل . بسمة ترسم لوحة ، و " النوافذ (  ٘) 
بجوارها الحاسب اآللً مفتوح . و األم تعد طعام العشاء ، و الفرن 
 الكهربً ٌعمل. األب ٌكوى المالبس .. و فجؤة انقطعت الكهرباء !  "

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 
 أعلى منها [ –دا عنها بعٌ –] قرٌبا منها  .... مرادف ) بجواره( -ٔ

 النافذة [ –الفذ  –] النافذ  ................) النوافذ  ( مفرد   -ٕ
 [معطل  –مغلق  –] ٌعمل ................) مفتوح ( مضاد   -ٖ

) ب ( ما التصرفات الخاطئة لألسرة ؟  

........................................................................ 

    ؟ ) ج ( ماذا كان ٌفعل األب و األم 

....................................................................... 

( قالت األم ألن الناس تسرف فً استخدام الكهرباء . قال باسم  ٙ )  
نفسنا و نخطط و كٌف نحسن استخدام الكهرباء ؟ قال األب : نبدأ بؤ

 باسم لن نترك المصابٌح مضاءة " قال لتوفٌر الكهرباء .
 -: استخرج) أ ( 

 ...........( ٌجاوز ) مرادف..........(  المصباح جمع ) ........ ( غٌرنا مضاد )

  ؟) ب ( لماذا تنقطع الكهرباء 

....................................................................... 

   ؟) ج ( ماذا اقترح باسم

..... .................................................................. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

56 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

ال و ( قالت األم نترك النوافذ مفتوحة صٌفا ، فٌصبح الجو لطٌفا ، 7) 
ظ على صحتنا ، و ٌوفر اقتراح جمٌل ٌحاف نستعمل المكٌف  . قال األب :

 الحاجة إلٌها. تعمل دونو لن نترك األجهزة الكهربٌة : قالت األم الكهرباء ،

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 جملة [  –مناقشة   –فكرة  (       ]مرادف ) اقتراح  -ٔ 
 الجواالت [ –األجواء  –) الجو  (            ] الجوٌة  جمع  -ٕ

  ؟ماذا قالت األم ) ب ( 

....................................................................... 

 ؟) ج ( ما فائدة فتح النوافذ نهارا  

....................................................................... 

 ؟) د (ماذا قال األب 

....................................................................... 

 -: قاطع صوتٌةحلل الكلمات التالٌة إلى م ( 8) 
 ..... / / ....... ../ ........... ) ب ( انقطعت....... ../.... / / ..... )أ( مفتوح .....

 ...... ...../ ....../ ... ) د ( ٌحافظ ....../.... /...... )ج( استخدام ......./ ....../

  

 ضع خطا تحت الكلمة التى بها حرف مضعف   ( 9) 
ٌ   -) أ ( ٌجلس   الفرن  -ُتِعدُّ  -) ب ( األب الحاسب  -ف المك

ة -اقتراح  -) ج ( مضاءة  ٌَّ   . لطٌفا - المساء - ) د ( النَّوافذ الكهرب

 
 ( هإالء –هاتان  –هذان –هذه  –ضع اسم اإلشارة المناسب )هذا(  ٓٔ)  

 .................. صدٌقً     ) ب ( ............. معلمتان فى مدرستنا ) أ (

 ( ................  جندٌان مصرٌان  د ( ...........  أطفال صغار    )) ج 

 )  ز(  ...............   زهرة متفتحة هـ ( ............  ممرضات      )



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

57 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ..............نوع الكلمة     أكمل خرٌطة المفردات(  ٔٔ)  

 

 المعنى    المضاد                                                    

                       ..............                                     ............. 

 

 

 ................................الكلمة فً جملة                                        

 أكمل الخرٌطة التالٌة( ٕٔ

 

 

 

  

 

 

 

 

 ات المختلفة  مٌز الكلم (ٖٔ)  

المصباح               –س المالب –الحاسب  –) أ ( الفرن الكهربً 

 وجبة  –نافذة  –شرفة  –غرفة ) ب ( 

 شبكة                       –الفطور  –الغداء  –) ج ( العشاء 

 الربٌع  –الشتاء  –المطر  –) د ( الصٌف 

 

 جسرف

.................األب
................األو ...... 

 ....... 

...............تاسى

 ........ 

 انًساء فً

..............تسًة
 ......... 

...........انًكيف

.. 

 .............انفرٌ

...........انحاسة

 ............ 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

51 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

                             اإلمالء

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

......................................... 

 معناها الكلمة

 ............. جاء

 ............. غرفته

 ............. بجوارها

 ............. تعد

 ............. العشاء

 ............. انقطعت

 ............. غضب

 ............. استخدام

 ............. توفٌر

 ............. نترك

 معناها الكلمة

 ............. مضاءة

 ............. لطٌفا

 ............. نضئ

 ............. اقتراح

 ............. عادت

 ............. بدأت

 ............. خطة

 ............. النوافذ

 ............. تسرف

 ............. ٌصبح



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

58 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجمع الكلمة

 ............. المساء

 ............. غرفة

 ............. المكٌف

 ............. لوحة

 ............. طعام

 ............. احالمصب

 ............. لطٌف

 ............. اقتراح

 ............. الجو

 ............. األسرة

 ............. الحاجة

 ............. الملبس

 ............. نفس

 ............. النافذة

 ............. خطة

 مضادها الكلمة

 ............. توفٌر

 ............. المساء

 ............. مغلقة

 ............. اآللً

 ............. انقطعت

 ............. غضب

 ............. ٌصٌح

 ............. الصحة

 ............. تعمل

 ............. نحسن

 ............. نضئ

 ............. مضاءة

 ............. بدأت

 ............. نحتاج

 ............. ٌفاص



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

60 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

      توفٌر الكهرباء -ٔ الدرس األول أكمل

، ٌذاكر  ..........جاء المساء .. باسم ٌجلس فً 

مغلقة ، و المكٌف ٌعمل . بسمة ترسم لوحة ،  ..........دروسه ،

،   ........... و األم تعد طعام  ........وبجوارها الحاسب اآللً 

  ............ٌعمل . األب  ائىالكهرب  ............و 

باسم  .......الكهرباء !  .............المالبس .. و فجؤة

قالت  و بسمة و قاال : لماذا تنقطع الكهرباء كل ٌوم ؟

فً استخدام الكهرباء . قال  ..........ألن الناس: األم 

: نبدأ  ن استخدام الكهرباء ؟ قال األبسِ و كٌف نحْ : باسم 

لن نترك : و نخطط لتوفٌر الكهرباء . قال باسم  .........

إلٌه .قالت  ..........، ونضئ المصباح الذي.........المصابٌح

نترك النوافذ : قالت األم  ..........لن نضئ المصابٌح : بسمة 

قال صٌفا ، فٌصبح الجو لطٌفا ، وال نستعمل المكٌف  ..........

جمٌل ٌحافظ على صحتنا ،و ٌوفر الكهرباء ،  ......... األب :

الكهربٌة تعمل دون الحاجة إلٌها ............ولن نترك : قالت األم 

 خطة التوفٌر.........عادت الكهرباء و بدأت األسرة فى 
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61 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

     قطرة ماء  -2  الدرس الثانى
 

مشاهد فجذب انتباهها اجتمعت األسرة تشاهد التلفاز ، 

، فغضب األب و األم . قال باسم و بسمة : لماذا  ماء النٌلالهدار 

غضبت ٌا أبى ؟ لماذا غضبِت ٌا أمً ؟  قال األب : النٌل مصدر 

نروى الزرَع . قالت   الحٌاة ... من مٌاهِه نشرُب ، ومن مٌاههِ 

األمُّ : بناء سد على نهر النٌل ٌقلل من نصٌب مْصَر من الماء ، و 

. شعر باسم و بسمة بالقلق ،  علٌنا أن نحافظ على كل قطرة ماء

لن  و قاال : ٌجب أن نحافظ على كل قطرِة ماٍء ! . قالت بسمة :

أفتح الصنبور كامال عند االستخدام و غسل الٌدٌن ، قال باسم : 

نا سؤغلق الصنبور مباشرًة بعد غسل وجهً . قالت األم : و أ

، و لن متجدد الخضروات فى إناء به ماٌء و سؤغسل الفواكه

: و أنا  سلها تحت الصنبور ،  ألوفر فى المٌاه . قال األبأغ

سؤستخدم كوبا من الماء عند غسل أسنانً ، قال باسم : سؤطلب 

قالت بسمة : و أنا أٌضا .   من زمالئً عدم اإلسراف فى الماء ،

 فقطرةُ الماء تساوى الحٌاة ، قالت األم : قال تعالى : أحسنتماقال األب : 

ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌِنَوُكلُوا َواشْ  ) ُه اَل   (ٖٔ):  ( األعراف )( َرُبوا َواَل ُتْسِرفُوا إِنَّ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 

 
 

 معناها الكلمة

 تركٌز انتباه

 مدهش عجٌب

 تشٌٌد بناء 

 حاجز سد

 مخرج -مصدر  منبع

 مجاوزة الحد اإلسراف 

 تضاٌق غضب

 أساس مصدر

 حصة نصٌب

 ٌنقص ٌقلل

 نسقى نروى

 أجدت أحسنت

 عناهام الكلمة

 نصون نحافظ

 نقطة قطرة 

 أحس شعر

 رابطضاإل القلق

 الحنفٌة الصنبور

 تعادل تساوى

 تنظٌف غسل

 أقفل أغلق

 فورا مباشرة

 وعاء إناء

 أقلل أوفر

 تبذروا  تسرفوا 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

                                   
 الجمع الكلمة

 أخبار خبر

 مصادر مصدر

 قطرات قطرة

 الصنابٌر الصنبور

 عجائب عجٌب

 سدود سد

 أنهار نهر

 الحٌوات الحٌاة

 الزروع الزرع

 أنصبة نصٌب

 آنٌة إناء

 أكواب كوب

 وجوه وجه

 اآلباء األب

 المسرفٌن المسرف

 مضادها الكلمة

 مؤلوف عجٌب

 هدم بناء

 مصاب منابع

 نعطش نروى

 اطمئنان قلق

 أغلق أفتح

 ناقص كامل

 أسرف أوفر

 التوفٌر اإلسراف

 أسؤتما أحسنتما

 توفروا تسرفوا

 المعتدلٌن المسرفٌن

 نضٌع نحافظ

 فوق تحت

 نفَّر جذب

 الحًقا مباشرة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اإلجابة السإال م

 بناء سد على نهر النٌل فى منابعه ما الخبر العجٌب الذى جذب انتباه األسرة ؟ ٔ

 رب و نروى الزرعمصدر الخٌر من مٌاه نش ما أهمٌة النٌل لمصر ؟ ٕ

 ٌقلل من نصٌب مصر من الماء . ما خطورة بناء سد على نهر النٌل ؟ ٖ

 كٌف توفر األم المٌاه عند ٗ

 ؟ الفواكه و الخضروات غسل

 رتحت الصنبوتغسلها فى إناء و ال تغسلها 

 عدم فتح الصنابٌر بشكل كامل -ٔ ما الخطة التى وضعتها األسرة لتوفٌر المٌاه ؟ ٘

الصنبور مباشرة بعد غسل الوجه و غلق  -ٕ

 غسل الفواكه فى إناء به ماء -ٖالٌدٌن  

 استخدام كوب به ماء لغسل األسنان -ٗ

 قطرة الماء تساوى حٌاه ما أهمٌة قطرة الماء ؟ ٙ

 عدم اإلسراف فى األكل و الشرب بم ٌؤمرنا هللا ؟ 7

 

 ...... / .......  إمالء أو تصوٌب األخطاء السابقة التارٌخ

........................................................................

........................................................................ 

....................................................................... 

........................................................................

........................................................................ 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

  أمام الخطؤ:×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ( ٔ)

 (  )         نشرُب                  من مٌاههِ ،  النٌل مصدر الحٌاة -ٔ
 (    )       الخبر عن بناء سد على نهر النٌل فى مصبه          -ٕ
 (   )    ٌل ٌزٌد من نصٌب مْصَر من الماء بناء سد على نهر الن -ٖ
 (   )      أفتح الصنبور كامال عند االستخدام و غسل الٌدٌن       ٗ
 (  )                  قطرةُ الماء تساوى الحٌاة.                     -٘
 -: اختر الصواب مما بٌن القوسٌن ـ ( ٕ)  
 (النٌل  – العمارات –مصدر الخٌر لمصر) الصحراء  ............ -ٔ

 (   الماء –البحر  – ) البترول  ة.... تساوى حٌا......قطرة ... -ٕ

 (المٌاه –المطر – األسماك )بناء السد ٌقلل حصة مصر من ......... -ٖ

 ( اللحوم –الفواكه –) المالبس ماءالخضروات فى إناء به و......األم :سؤغسل  -ٗ

  أكمل العبارات اآلتٌة(  ٖ)  
 ا أن ........ على كل قطرة ماء  علٌن -ٔ

 .... الزرَع .مٌاهِه ........ ، ومن مٌاهِه ....من  -ٕ

  .... الحٌاة ....النٌل ......... -ٖ

 لن أفتح الصنبور ............ عند االستخدام -ٗ

 ....الماء عند غسل ..... سؤستخدم كوبا من -٘

 .....ناء سد على نهر النٌل فى ..الخبر عن ب -ٙ

 سؤطلب من ........ عدم اإلسراف فى الماء   -7

 ..... و الخضروات فى ........ به ماءٌ سؤغسل .... -8

  ... مْصَر من الماء .... من .......بناء سد على نهر النٌل ... -9

 . .......... باسم و بسمة بالقلق -ٓٔ

 جدريثات
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: أجب عن األسئلة اآلتٌة(  ٗ)  

 ما الخبر الذى أزعج األسرة ؟ -ٔ

....................................................................... 

 ؟ و ما الدولة التى تقٌمه ما اسم السد ؟ -ٕ

....................................................................... 

 ما أهمٌة النٌل للمصرٌٌن ؟ -ٖ

....................................................................... 

ما خطورة السد على مصر ؟  -ٗ

....................................................................... 

ما اقتراح باسم لتوفٌر المٌاه ؟   -٘

....................................................................... 

ماذا نفعل عند غسل الخضروات ؟    -ٙ

....................................................................... 

  ؟ اذا ٌجب علٌنا عند غسل األسنانم -7

.......................................................................

  ؟بم ننصح زمالءنا  -8

........................................................................ 

 ما أهمٌة قطرة المٌاه ؟ -9

........................................................................ 

 ؟ماذا ٌجب عند فتح الصنبور -ٓٔ

....................................................................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

اء سد على نهر فجذب انتباهها خبٌر عجٌب . الخبر عن بن( ٘) 

لماذا األم . قال باسم و بسمة : األب وفغضب النٌل فى منابعه ،

 غضبت ٌا أبى ؟ لماذا غضبِت ٌا أمً ؟  

 -: استخرج من الفقرة) أ ( 

. ..........كلمة جمعها سدود .. -ٕ...... كلمة مرادفها شد .... -ٔ

 .............. كلمة مضادها هدم -ٖ

) ب ( ما الخبر الذى أغضب األسرة ؟   

........................................................................ 

 ) ج ( ما خطورة هذا السد على مصر؟ 

....................................... ................................. 

لن أفتح الصنبور كامال عند االستخدام و  ( قالت بسمة : ٙ) 

د غسل غسل الٌدٌن ، قال باسم : سؤغلق الصنبور مباشرًة بع

وجهً . قالت األم : و أنا سؤغسل الفواكه و الخضروات فى إناء 

 به ماٌء 

.. ........... و جمع ) الصنبور  ( ..) أ ( مفرد ) الفواكه ( ......

 .....) مباشرة  ( ............ و مرادف

 د األسرة المٌاه ؟) ب ( كٌف سترش  

........................................................................ 

 ) ج ( ما اقتراح بسمة ؟

....................................... ................................. 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

( قال باسم : سؤطلب من زمالئً عدم اإلسراف فى الماء ،   7)  
قال األب : أحسنتما ...فقطرةُ الماء تساوى الحٌاة ، قالت األم : 

ٌُِحبُّ اْلُمْسِرِفٌنقال تعالى :) ُه اَل   (.َوُكلُوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرفُوا إِنَّ
 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 الكرماء [  –البخالء   –المبذرٌن  ](  المسرفٌن  مرادف  )  -ٔ 

 أسؤتما  [ –تسرعتما  –] تؤخرتما ) أحسنتما  (     مضاد   -ٕ

 هللا ؟) ب (  بم ٌؤمرنا 

........................................................................ 

 ) ج ( ماذا سٌطلب باسم من زمالئه  ؟

............................................................................................ 

 -: حلل الكلمات التالٌة إلى مقاطع صوتٌة(  8) 

 ( نشرب  ......../ .........../ ............. ) ب ( قطرة  ......./ ........ / ......... ) أ

 ........./....../....../....../....  ) ج ( صنبور ........../ .........../ .......    ) د ( الفواكه

 -:  حدد الكلمة المختلفة فى نهاٌتها (  9)  

 قصور  -عصفور  –فهود  –) ب ( عطور سد     – سماء –تلفاز   -ماء  ) أ ( 

 الزواحف  -المتاحف  -المدارس –) د ( المصاحف فرع     –زرع  –شمع  –ج ( نهر ) 

 : ـ  بٌن نوع األسلوب ) نداء ، نفى  ((   ٓٔ)  

 .                     ................ورهان اجتهدي  ........) د (  ٌا ن................. )  أ  ( ٌا وطنً إنً أحبك 

 .                            .. )هـ ( ال ٌخاصم المسلم أخاه   ..............................ٌكذب ........... ) ب ( فرح  ال

 .....   .) و ( ال ٌعذب أحمد الحٌوان  ............................) ج ( ٌا عبد هللا نظف مالبسك 
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 

 معناها الكلمة

 ............. نتباها

 ............. عجٌب

 ............. بناء 

 ............. سد

 ............. منبع

 ............. اإلسراف 

 ............. غضب

 ............. مصدر

 ............. نصٌب

 ............. ٌقلل

 ............. نروى

 ............. أحسنت

 هامعنا الكلمة

 ............. نحافظ

 ............. قطرة 

 ............. شعر

 ............. القلق

 ............. الصنبور

 ............. تساوى

 ............. غسل

 ............. أغلق

 ............. مباشرة

 ............. إناء

 ............. أوفر

 ............. تسرفوا 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

70 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجمع الكلمة

 ............. خبر

 ............. مصدر

 ............. قطرة

 ............. الصنبور

 ............. عجٌب

 ............. سد

 ............. نهر

 ............. الحٌاة

 ............. الزرع

 ............. نصٌب

 ............. إناء

 ............. كوب

 ............. وجه

 ............. األب

 ............. المسرف

 مضادها الكلمة

 ............. عجٌب

 ............. بناء

 ............. منابع

 ............. نروى

 ............. قلق

 ............. أفتح

 ............. كامل

 ............. أوفر

 ............. اإلسراف

 ............. أحسنتما

 ............. تسرفوا

 ............. المسرفٌن

 ............. نحافظ

 ............. تحت

 ............. جذب
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ....................نوع الكلمة           أكمل خرٌطة المفردات(  ٔٔ) 

 

 المعنى                          المضاد                                   

            .....................                                        .................... 

 

 المفرد............... .....       

 .....................................ملة الكلمة فً ج                                                  

 

 

 أكمل الخرٌطة التالٌة( ٕٔ)

  

 

 

 

 

 

 انًسرفيٍ

...........................

 .. 

.......................

 .. 

 . انزرع.

 انُيم

...................... 

.......................

 ........ 
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

     قطرة ماء  -ٕ الدرس الثانى أكمل

مشاهد ، فجذب انتباهها .........اجتمعت األسرة تشاهد 

، فغضب األب و األم . قال باسم و بسمة :  ...............الهدار 

؟ لماذا غضبِت ٌا أمً ؟  قال األب : النٌل  لماذا غضبت ٌا أبى

الحٌاة ... من مٌاهِه نشرُب ، ومن مٌاهِه نروى الزرَع . ..........

مْصَر من ..........قالت األمُّ : بناء سد على نهر النٌل ٌقلل من 

ماء . شعر باسم و ..........الماء ، و علٌنا أن نحافظ على كل 

ماٍء ! .  ........ن نحافظ على كل بسمة بالقلق ، و قاال : ٌجب أ

كامال عند االستخدام و غسل ..........لن أفتح  قالت بسمة :

بعد غسل وجهً  ..........، قال باسم : سؤغلق الصنبور  ........

به ..........والخضروات فى  . قالت األم : و أنا سؤغسل الفواكه

ألوفر فى المٌاه . ،   ...........، و لن أغسلها تحت..........ماٌء 

من الماء عند غسل ..........: و أنا سؤستخدم  قال األب

عدم اإلسراف فى  ..........، قال باسم : سؤطلب من ..........

فقطرةُ الماء  األب : أحسنتماالماء ،قالت بسمة : و أنا أٌضا .  قال 

 :، قالت األم : قال تعالى ..........تساوى 

( ....................................................................  ) 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

73 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 الدرس الثالث

 إسماعٌل عبد العاطى  : للشاعر  نشٌد نٌل بالدي -3
 

لُ                      ٌْ  َما أَْبَهــــاهْ          ِبــــــاَلِدى     ِن

ــــُر              فً ِدْلَتــــاهْ                    ٌْ ْجِرى اْلَخ ٌَ  

 َما أحـــاَْلهْ  ْسِقى الّنــاَس              ٌَ                    

ْرَع               ٌَرْ                      َما أْسَخــاهْ ِوى الـزَّ

َنـــ                    ٌْ ـاةْ ــــــــا               َحبَّ ٌُْعِط ٌَ  ا َو َح

ا                    ٌَّ  هلل ُشكــًْرا           َنْسُجــــــُد    َه

 

 

مساحة من األرض تتكون عند مصب :  دلتاه

 النهر) ما بٌن فرعى النٌل(

 

 
 

 الجمع الكلمة

األخٌار،  الخٌر

 الخٌور

 الزروع الزرع

 حٌوات حٌاة

 األمواه،المٌاه الماء



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

74 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها الكلمة

 أجمله أبهاه

 ٌمنحنا ٌعطٌنا

 ٌنتشر ٌجرى

 أسرع هٌا

 أجمله أحاله

 نصلى نسجد

 أكرمه أسخاه

 حمًدأ شكرا

 مضادها الكلمة

 أقبحه أبهاه

 كرها حّبا

 ٌتوقف ٌجرى

 موت حٌاة

 ٌَُعِطش ٌسقى

 جحود شكر

ه أحاله  أمرَّ

 أبخله أسخاه
 اإلجابة السإال م

ما فضل النٌل على مصر و  ٔ

 المصرٌٌن؟

ٌشرب منه الناس و ٌروى الفالحون 

 زروعهم

 عندما نحافظ علٌه و ال نسرف فى الماء .متى ٌبقى نهر النٌل مصدر للخٌر و  ٕ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

75 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

  : أمام الخطؤ×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ( ٔ) 

 )         (          نشرب جمٌعا من ماء النٌل                 -ٔ
 (       )    المصرٌٌن    النٌل لٌس له فضل على مصر و   -ٕ
 (     )        علٌنا أن نشكر هللا  ألنه وهبنا نهر النٌل        -ٖ
 (   )           الحفاظ على ماء النٌل شكرا هلل                 -ٗ
 (   )               تحلو حٌاة المصرٌٌن بدون نهر النٌل      -٘

 العطاء؟

 من جمال نهر النٌل و حالوته و سخائه . مم ٌتعجب الشاعر فى األبٌات ؟ ٖ

 ٌجرى خٌر النٌل فى دلتاه. أٌن ٌجرى خٌر نهر النٌل ؟ ٗ

 ٌروى الزرع .ٌشرب منه الناس ، و  ما أهمٌة النٌل للناس و الزرع ؟ ٘

 ٌعطٌنا النٌل الحب و الحٌاة . ماذا ٌعطٌنا نهر النٌل ؟ ٙ

 أن نسجد شكرا هلل ألنه وهبنا نهر النٌل ؟ ماذا ٌطلب من الشاعر ؟و لماذا؟ 7

ٌجرى خٌره فى دلتاه، ٌسقى الناس و الزرع  ما مظاهر سخاء النٌل ؟ 8

 وٌعطٌنا الحب

 ٌه و ال نلوثه و نشكره على فضله.نحافظ عل ما واجبنا نحو نهر النٌل ؟ 9

 طى .االدكتور/ إسماعٌل عبد الع من الشاعر صاحب النشٌد ؟ ٓٔ

 جدريثات



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

76 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: اختر الصواب مما بٌن القوسٌن ـ(  ٕ)  

 (أبعده  –أقبحه   –...               )أبهاه ...ل ما  .......نهر النٌ -ٔ

 الدلتا (  –الجبال  – الصحراء ) ٌنتشر خٌر النٌل فى .............. -ٕ

 ٌمٌت  ( –ٌروى  –....الزروع.           ) ٌهلك   ....النٌل ...... -ٖ

 ( الشر و الدمار –الكره والهالك  – الحب والحٌاة ) ...............نٌل ٌعطٌنا .ال -ٗ

 (  اإلنسان  –هللا  –على نعمة نهر النٌل      ) مصر........نشكر .. -٘

  أكمل العبارات اآلتٌة ( ٖ)  

ُل ..........              َما أَْبَهــــاهْ  ٌْ  ِن

ــــُر              فً ............. ٌْ ْجِرى اْلَخ ٌَ 

ْسِقى ..........       َما أحـــاَْلهْ             ٌَ

ْرِوى ...........                 َما أْسَخــاهْ  ٌَ 

َنـــ ٌْ  ا و ........ــــــــا                 َحبَّ ٌُْعِط

ا َنْسُجــــــُد                 .......... هلل ٌَّ  َه

 

 

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

77 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة : ( ٗ)  

 ؟ما فضل النٌل على المصرٌن  -ٔ

........................................................................ 

 ؟ من الشاعر صاحب النشٌد -ٕ

........................................................................ 

 ؟بم وصف الشاعر النٌل  -ٖ

........................................................................ 

؟ أٌن ٌنتشر خٌر النٌل  -ٗ

........................................................................ 

 ؟أٌن تقع دلتا النٌل  -٘

........................................................................ 

 ؟ ما واجبنا نحو النٌل -ٙ

........................................................................ 

 ؟لماذا نسجد شكرا هلل  -7

........................................................................ 

 ؟ ماذا ٌعطٌنا النٌل -8

........................................................................ 

 عر؟مم ٌتعجب الشا -9

....................................................................... 

 ماذا تعلمت من هذا الدرس ؟ -ٔٔ

..................................................................... 
 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

71 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

لُ        (        ٘)  ٌْ  َما أَْبَهــــاهْ بِــــــاَلِدى                 نِ
ْجِرى ا ــــُر              فً ِدْلَتــــاهْ ٌَ ٌْ  ْلَخ

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 أقدمه  [ –أجمله  – ] أطوله                       مرادف ) أبهاه (       -ٔ

 كالهما صحٌح  [ –الخٌور  –] األخٌارع       ) الخٌر  (            مج -ٕ

 [ٌتوقف  –سرع  ٌ –] ٌبتعد                      جرى  (   مضاد    ) ٌ -ٖ

 ؟) ب ( أٌن ٌجرى النٌل بالخٌر 

..................................................................................... 

 ؟ ) ج (  ما أعجب الذى الشاعر فى البٌت األول 

....................................................................... 

َنـــ ٙ)   ٌْ ٌُْعِط ـاةْ ــــــــا                 َحبَّ (                       ٌَ  ا َو َح

ا َنْسُجـ                              ٌَّ  ًرا هللـــــُد                   ُشكـَه
 ...................مضاد ) ٌعطٌنا ( ................ جمع ) حٌاة (...........ادف ) شكرا ( .........) أ ( مر

 ) ب ( ماذا ٌعطٌنا نهر النٌل ؟

..................................................................................... 

 ماذا ٌحدث لو جفت مٌاه النٌل  ؟ ) ج (

..................................................................................... 

ْسقِى الّنــاَس                 َما أحـــاَْلهْ  7)   ٌَ            ) 

ْرَع                 َما أْسَخــاهْ                   ْرِوى الـزَّ ٌَ 

مضاد ) أحاله (..............    -ٕمرادف ) أسخاه (...............    -ٔ) أ (  

 ......جمع ) الزرع (..... -ٖ

 ) ب ( ما فضل النٌل ؟
..................................................................................... 

 ) ب (  كٌف نحافظ على النٌل ؟

..................................................................................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

78 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 لى المعانً التالٌة   اذكر البٌت الذي ٌدل ع ( 8) 
) أ ( ٌعطى النٌل المصرٌٌن الحب و الحٌاة 

............................................................................. 

)  ب ( ٌنتشر خٌر النٌل فى أرض الدلتا 

.............................................................................. 

) ج ( ٌجب علٌنا أن نشكر هللا على نهر النٌل 

.............................................................................. 

 ) د ( النٌل المصدر الرئٌس لمٌاه الشرب فى مصر

............................................................................. 

لنٌل أجمل أنهار الدنٌا )هـ ( نهر ا

.............................................................................. 

 صل من العمود ) أ ( ما ٌناسبه من العمود ) ب (  ( 9) 

 ) أ (                                               ) ب (   

ُل ِبــــــاَلِدى                     ٌْ  ُشكــًْرا هلل                    ِن

ــــُر                                 ٌْ ْجِرى اْلَخ  َما أحـــاَْلْه        ٌَ

ْسِقى الّنــاَس                                    فً ِدْلَتــــاْه      ٌَ

ْرَع                                    ْرِوى الـزَّ  َما أْسَخــاهْ     ٌَ

َنـــ  ٌْ ـاْة َحبَّ                                 ــا          ٌُْعِط ٌَ  ا َو َح

ا َنْسُجـ  ٌَّ  َما أَْبَهــــاْه      ــُد                                   َه



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

10 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 
 

               
 ) اشرح (     ) شرح (                           ) ٌشرح (                           

 أكمل كالمثال ( ٓٔ) 
 

 الفعل ) األمر( ) الفعل المضارع( ) الفعل  الماضً (

 اشرب الماء ٌشرب الماء شرب الماء

 ............................. ............................. رسم اللوحة

 ............................. ٌقرأ النشٌد .............................

 ازرع األرض ............................. .............................

 ............................. ٌفتح الباب .............................

 
 أكمل الخرٌطة التالٌة( ٔٔ)

  
 
 
 

 
 
  كون كلمات  ( ٕٔ) 
 
  
 
 

.......  ..........     ..........     ...........       ........  .........     .........       .........   ......... 

 انفعم

 ياضي يضارع أير

.........

.........

 ..... 

 انُيم

 يجري  يروي  يعطيُا  يسقً

.........

.........

 ..... 

.........

.........

 ..... 

.........

.........

 ..... 

 ير

 جع فع قد قص وي يً حم سى فض



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

11 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 
 

 ثانٌا : المحفوظات 

 معناها الكلمة

 ............... أبهاه

 ............... ٌعطٌنا

 ............... ٌجرى

 ............... هٌا

 ............... أحاله

 ............... نسجد

 ............... أسخاه

 ............... شكرا

 مضادها الكلمة

 ............... أبهاه

 ............... حّبا

 ............... ٌجرى

 ............... حٌاة

 ............... ٌسقى

 ............... شكر

 ............... أحاله

 ............... أسخاه

 جمعال الكلمة

 ............... الخٌر

 ............... الزرع

 ............... حٌاة

 ............... الماء



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

12 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

ُل ِبــــــاَلِدى                 َما أَْبَهــــاهْ             ٌْ  ِن

ــــُر                     ٌْ ْجِرى اْلَخ  فً ِدْلَتــــاهْ       ٌَ

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 أقدمه  [ –أجمله  –] أطوله          مرادف    ) أبهاه (        -ٔ

 الشر  [  –البخل  –مضاد       ) الخٌر  (             ] القسوة  -ٕ

 بلدى   [ –بالدة    –مفرد    ) بالدي  (                 ] بلٌدة  -ٖ

 الخٌر   ؟) ب ( أٌن ٌجرى النٌل ب

.............................................................................. 

 ؟ ) ج (  ما أهمٌة النٌل فى بالنسبة للمصرٌٌن 

............................................................................. 

 ثالثا : التعبٌر و التراكٌب 

 ت لتكون جمال) أ ( رتب الكلما

 ؟  -ٌوم  –الكهرباء  –لماذا  –كل  –تنقطع  -ٔ

- ............................................................................ 

 لن .                    -نضئ –نهارا  –المصابٌح  -ٕ

 - ........................................................................... 

 المٌاه  . –تساوى  –قطرة  –الحٌاة  -ٖ

- ........................................................................... 

 هإالء( –هاتان  –هذان  -هذه –) ب ( أكمل باسم إشارة ) هذا 

 ..... طبٌبات...... -ٖكتاب  .......... -ٕ.....قرٌة منظمة .... -ٔ

 صدٌقتان........... -ٙمحامٌان  ........ -٘... مهندسون ...... -ٗ

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

13 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ) ج ( أكمل كالمثال  

 ال تهمل الواجب ٌهمل الواجب اهمل الواجب

 ................................ ٌشاهد التلفاز. .......................

 ال تلعب الكرة ......................... .......................

 .................................. ......................... متؤخرا من

 -: صنَّف الكلمات اآلتٌة فى الجدول التالى (

اد  -البقرة  -القارب  -" الجمل  ٌَّ  الفالحة  " -الصَّ

 البٌئة الصحراوٌة البٌئة الساحلٌة البٌئة الزراعٌة

......................... ......................... ......................... 

......................... ......................... ......................... 

ٖ 

 

 

 

  



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

14 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: صنف كالمثال( ٗ
 ( مسطرة - طنطا - لبن - كراسة -صًٌفا  - القاهرة -عصٌر - ُظهًرا )

 اءً مس أسوان ماء كتاب

............... ................. ................ ................ 

............... ................. ................ ................ 

 ِرٝ ( –ِا  –ٌّارا  –ً٘  –و١ف  –ضغ ) أ٠ٓ 

 أ .......... ٔثر اٌىٍة ؟                      ٔثر اٌىٍة ١ٌٕمز صازثٗ . 

 .........ٔدر أ١ِش فٟ األِرساْ ؟  ٔؼُ ٔدر أ١ِش فٟ اإلِرساْ .  ب

 ج ......... خٙاص اٌىّث١ٛذش ؟      خٙاص اٌىّث١ٛذش ػٍٝ إٌّضذج . 

 د ............... ٘زا ؟                                        ٘زا اٌىراب . 

 ٌغذاء تؼذ اٌظٙش . ٘ـ ........ ذرٕاٚي اٌغذاء ؟                  أذٕاٚي ا

 ٚ .........ذز٘ة إٌٝ اٌّذسعح ؟     أر٘ة إٌٝ اٌّذسعح تاٌغ١اسج . 

) هـذا  أو  هذه (                         -: ضع مكان النقط اسم اإلشارة المناسب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً / ب

(.......شجـرة مثمــــــرة  ٖ(.......فراشـة جمٌلــة .)ٕ(......أســد مفتــــــرس. )ٔ)

 (........زهــرة جمٌلــة  .ٙ)(.......سمكـة كبٌــرة  .٘(.......فٌـــــل كبٌــــــر . )ٗ)

 (.............لوحــة رائعــة.8(...... تلمٌـــذ مجتهـــد. )7)
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 نتعاونهيا  -1الدرس األول الوحدة الثالثة فى حب مصر 

 . اءداجتمعت األسرة عمى مائدة الطعام تتناول الغ
األسرة . فرغ الجميع من تناول الغذاء ، تبقى  ةاألطعمة كثيرة تزيد عن حاج

ال تجُد ما  طعاٌم كثيٌر. نظر األب إلى الطعاِم المتبقي قائال : كثير من األسر
من أجل   فى مساعدة ىذه األسرونتعاون ام تعالوا نفكر يكفييا من الطع
: وما ىو ؟  قالت  . قالت األم : الحُل موجوٌد . قال الجميعمصرنا الحبيبة 

 ! فى البنِك ؟ أموااًل . قال باسم : ىل نضُع ليم  األم : البنكُ 
قال  ؟! ما معنى بنك الطعامقالت األم : أقصُد بنك الطعام .قالت بسمة : 

 : بنُك الطعاِم فكرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين ُنوِدع فيو األطعمة . األبُ 
قال باسم : و ما األطعمة . !قالت بسمة : ما أجمل أن نساعد المحتاجين 

قال األب : نودع فيو جميع أنواع األطعمة .  التى نودعيا فى ىذا البنك ؟
ألب : يوزعونيا عمى قال ا قالت بسمة : وماذا يفعمون بيذه األطعمة يا أبى ؟

الفقراء و المساكين و المحتاجين من أىل الحى . قال باسم : و من أين 
فى   يحصمون عمى ىذه األطعمة ؟.قالت األم : تقوم كل أسرة بإيداع األطعمة

قال األب: يقوم الشباُب بتوزيع الطعام عمى األسِر المحتاجة يوميا  ىذا البنك .
 . أخبر بيا زمالئى: فكرٌة رائعٌة ، س .قال باسم

 عدة المحتاجين واجب عمينا جميًعا لننيض بمصرنا الحبيبة اقال األب : مس
 سعداء  الطعام . قالت األم : ما أجمل أن نتعاون ! لنحيا جميعا



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 معناها الكلمة

 طاولة مائدة 

 تؤكل تتناول

 طعام الظهٌرة الغداء

 احتٌاج حاجة

 انتهى فرغ

 الموجود المتبقً 

 معاونة دةمساع

 أعنى أقصد

 نودع نضع

 ٌفرقونها ٌوزعونها

 نعمل العقل نفكر

 معناها الكلمة

 من ٌمتلك القلٌل الفقراء

 المفتقرٌن المحتاجٌن

 نترك ،نحفظ نودع

مكان توضع فٌه  البنك
 األموال

 أقلل أوفر

 تبذروا  تسرفوا 

 ٌسد حاجتها يكفييا

 اقتراح فكرة

 نتقدم ننيض 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

17 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مضادها الكلمة

 تتوقف تتناول

 انتهى تبقى

 صرف إٌداع

 قلٌلة كثٌرة

 ٌنقص ٌكفى

 الشٌوخ الشباب

 تقل تزٌد

 األغنٌاء الفقراء

 تجمٌع توزٌع

 اكتفاء حاجة

 ٌجمعونها ٌوزعونها

 سٌئة رائعة

 بدأ فرغ

 ٌفقدون ٌحصلون

 أشقٌاء سعداء

 نؤخذ نودع

 الجمع الكلمة

 موائد مائدة

 الحلول الحل

 المحتاجٌن المحتاج

 األطعمة الطعام

 البنوك البنك

 أنواع نوع

 حاجات حاجة

 أموال مال

 الفقراء الفقٌر

 اآلباء األب

 فَِكر فكرة

 زمالء زمٌل

 مساعدات مساعدة

 األحٌاء الحً

 رائعات رائعة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اإلجابة السإال م

 لتتناول الطعام ذا اجتمعت األسرة؟لما ٔ

 تبقى طعام كثٌر  ماذا تبقى بعد انتهاء األسرة من الطعام ؟ ٕ

 فى مساعدة األسر التى ال تجد ما ٌكفٌها من الطعام  فٌم فكرت األسرة ؟ ٖ

 بنك الطعام . ما البنك الذى تقصده األسرة ؟ ٗ

توزٌعها على الفقراء   وضع األطعمة فى بنك ثم ٌتم ما فكرة بنك الطعام ؟ ٘

 و المساكٌن و المحتاجٌن 

 ٌوزعها على الفقراء و المساكٌن و المحتاجٌن  ماذا ٌفعل البنك باألطعمة ؟ ٙ

 ٌقوم الشباب بتوزٌع الطعام على هذه األسر كٌف ٌوزع الطعام على األسر المحتاجة ؟ 7

 الزائد لبنك الطعام التبرع بالطعام  ما الفكرة التى سٌخبر بها باسم زمالئه ؟ 8

 أن ٌتصل ببنك الطعام  ماذا طلبت بسمة من والدها ؟ 9

 تودع األطعمة فى بنك الطعام و توضع ما الفرق بٌن بنك الطعام و البنوك األخرى ؟ ٓٔ

 األموال فى البنوك األخرى  

 ..............نوع الكلمة              أكمل خرٌطة المفردات ( ٔ) 

 

 المضاد                      المعنى                                     

                    ..............                                            ............. 
 

 المفرد .................         

 ................................ة الكلمة فً جمل                                                  

 
 
 أكمل الخرٌطة التالٌة( ٕ)
  
 
 
 
 
 

 انفقراء

................... ......... ....................... 

 .انزرع.

 انُيم

.................... .................... 
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

  -:أمام الخطؤ×( أمام العبارة الصحٌحة و عالمة ) √( ضع عالمة ) (  ٔ )

 )       (   كان الطعام ٌزٌد على حاجة األسرة                 -ٔ

 ( )                توضع األطعمة الزائدة فى بنك الطعام       -ٕ

 )       (  بنك الطعام ٌقوم بتوفٌر األطعمة لألغنٌاء           -ٖ

 (    )       ٌقوم األطفال بتوزٌع األطعمة على األسر المحتاجة ٌومٌا    -ٗ

 (     )   توضع اللحوم و األسماك فقط فى بنك الطعام        -٘

 اختر الصواب مما بٌن القوسٌن .ـ  ( ٕ) 

 تزٌد ( –تساوى –) تنقص .  حاجات األسرة ....عن.األطعمة كثٌرة ...... -ٔ

 (  الدواء –الطعام  –) التنمٌة بنُك ......... فكرة لمساعدة الفقراء و المحتاجٌن    -ٕ

 ( بإعداد –بإٌداع  –) بسحب تقوم كل أسرة ......... األطعمة فى هذا البنك  -ٖ

 الشباب ( –الرجال  –) النساء على األسِر المحتاجة  ٌقوم ......... بتوزٌع الطعام -ٗ

 نتعاون(   –نؤكل  –!           ) نطبخ  ...............ما أجمل أن  -٘

 حلل الكلمات التالٌة إلى مقاطع صوتٌة  ( ٗ) 

 ) أ ( مائدة  ...../ ....../ ...../...... ) ب ( الجمٌع  ...../ ..... / ...../......

 ......./...../...../...../..  ) د ( نتعاون..../....../ ..../...... ) ج ( مساكٌن

 جدريثات



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: أكمل العبارات اآلتٌة ( ٖ) 

 قالت األم : أقصُد ......... الطعام

 ما أجمل أن نتعاون ! لنحٌا جمٌعا ......... 

 اجتمعت األسرة على مائدة ........

 تقوم كل أسرة ........األطعمة فى هذا البنك 

 ................ و ....الطعاِم فكرة لمساعدة ..... بنكُ 

 ...... ببنك الطعام...........هٌا ٌاأبى ....

 .....أنواع األطعمة....نودع فٌه ...... 

 ....من الطعام...كثٌر من األسر ال تجُد ما .....

 ..... على األسِر ..ٌقوم الشباُب بتوزٌع ..... 

 ...........فكرةٌ رائعٌة ، سؤخبر بها ...

 -:  حدد الكلمة المختلفة فى نهاٌتها ( ٘)  

   هواء –سماء  –تلفاز   -) أ (  ماء 

 قصور  -عصفور  –فهود  –) ب ( عطور 

 فرع      –زرع  –شمع  –) ج ( نهر 

 الزواحف  -المتاحف  -المدارس –) د ( المصاحف  



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة : ( ٙ)  

أٌن اجتمعت األسرة ؟  -ٔ

....................................................................... 

 ماذا الحظ أفراد األسرة بعد انتهاء الغداء ؟ -ٕ

....................................................................... 

 ؟ فٌم فكرت أسرة باسم -ٔ

....................................................................... 

ما الفكرة التى توصلت لها األم ؟  -ٗ

....................................................................... 

 ما فكرة بنك الطعام  – ٘ 

....................................................................... 

بنك الطعام  ما األطعمة التى تودع فى -ٙ

....................................................................... 

 ؟ ما الدور الذى ٌقوم به الشباب -7

....................................................................... 

 ؟ من الذٌن تقدم لهم األطعمة -8

....................................................................... 

باسم أصدقاءه  رٌخبسبم  -9

....................................................................... 

 ؟ ماذا طلبت بسمة من والدها -ٕٔ

...................................................................... 
 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

ٌد عن حاجات األسرة . فرغ الجمٌع من تناول الغذاء ، تبقى طعاٌم (".األطعمة كثٌرة تز 7) 

 كثٌٌر . نظر األب إلى الطعاِم المتبقً قائال : كثٌر من األسر ال تجُد ما ٌكفٌها من الطعام . "

 -: استخرج من الفقرة) أ ( 

 ................ كلمة مضادها قلٌل -ٖ.. ............كلمة مفردها  األسر ... -ٕ........كلمة مرادفها انتهى ........... -ٔ

) ب ( ماذا الحظت األسرة ؟   

............................................................................................ 

؟  األب ) ج ( ماذا قال 

............................................................................................ 

( قالت األم : أقصُد بنك الطعام . قالت بسمة : و هل هناك بنٌك للطعاِم ؟! قال األُب : بنُك  8)  

الطعاِم فكرة لمساعدة الفقراء و المحتاجٌن نودع فٌه األطعمة . قال باسم : و ما األطعمة التى 

 نودعها فى هذا البنك ؟

 ) نودعها  ( .................. ...... و جمع ) بنك  ( ............ و مرادف) أ ( مفرد ) الفقراء ( ........

 ) ب ( ما فكرة بنك الطعام ؟

........................................................................................... 

 ) ج ( من الذٌن ٌستحقون هذه األطعمة  ؟

......................... ...................................................... 

( تقوم كل أسرة بإٌداع األطعمة فى هذا البنك . قال األب : ٌقوم الشباُب بتوزٌع الطعام  9)  

 على األسِر المحتاجة ٌومٌا . قال باسم : فكرةٌ رائعٌة ، سؤخبر بها زمالئً

 -: ٌنتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوس) أ (  

 فرض [  –أحذ   –مرادف  )  إٌداع  (                         ]ترك   -ٔ 

 تفرٌق    [ –تجمٌع  –مضاد    ) توزٌع  (                         ] سحب   -ٕ

 ) ب (  ما دور الشباب ؟..................................................................

 .............................................. بنك الطعام و البنوك األخرى ؟ ) ج ( ما الفرق بٌن
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83 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 

 
   

 
 صل الكلمة باسم الدرس الذى وردت فٌه

     توفٌر الكهرباء       ر الصنبو
 

 بنك الطعام                             المكٌف

 

 قطرة ماء                                       الفقراء

 معناها الكلمة

 ............. مائدة 

 ............. تتناول

 ............. الغداء

 ............. حاجة

 ............. فرغ

 ............. المتبقً 

 ............. مساعدة

 ............. أقصد

 ............. نضع

 ............. ٌوزعونها

 معناها الكلمة

 ............. الفقراء

 ............. المحتاجٌن

 ............. نودع

 ............. البنك

 ............. أوفر

 ............. تسرفوا 

 مضادها الكلمة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ............. تتناول

 ............. تبقى

 ............. إٌداع

 ............. كثٌرة

 ............. ٌكفى

 ............. الشباب

 ............. تزٌد

 ............. الفقراء

 ............. توزٌع

 ............. حاجة

 ............. ٌوزعونها

 ............. رائعة

 ............. فرغ

 ............. ٌحصلون

 ............. سعداء

 الجمع الكلمة

 ............. مائدة

 ............. الحل

 ............. المحتاج

 ............. الطعام

 ............. البنك

 ............. نوع

 ............. حاجة

 ............. مال

 ............. الفقٌر

 ............. األب

 ............. فكرة

 ............. زمٌل

 ............. مساعدة

 ............. الحً

 ............. رائعة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -أكمل كالمثال : - ( ٕ

 أنَت   صغٌر               أنِت صغٌرة                أنتم صغار 

 أنَت ................     ........... تلمٌذة         أنتم .............

 ............ كبار       .............  كبٌر        أنِت ...........   

 -: حدد نوع كل ُجملة ( ٖ

 .................. (ُجملة األرنب الكسالن رجع حزًٌنا . )  (ٔ

ة .             )  (ٕ  .................. ( ُجملةأسماء تْقرأ ِقصَّ

 .................. ( ُجملةحاول الصغٌر أن ٌطٌر .      )  (ٖ

 -: ( ب ( ما ٌناسبها فى ) أ صل من ) - (ٗ

  كبٌر                   السٌارة    طوٌلة     الفٌل                 -

 نشٌط                 التلمٌذة        ماِكر   الزرافة               -

 سرٌعة                 الفالح       ضخم  النحلة                 -

ْعلب                  -    مجتهدة                   المنزل   مفٌدة  الثَّ

 -:بٌوت ( فى جملتٌن من عندك –هات مفرد ) أٌام (٘

.............................................. /............................................ 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

86 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: اكتشف ثمانٌة اختالفات بٌن الصورتٌن



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

87 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 العملهٌا إلى  -2الدرس الثانى              

ٚفٝ اٌطش٠ك شزٍح إٌٝ أسض اٌؼًّ . تاألعشج لاِد 

ِا : تاعُ  ألعشج اٌفالز١ٓ ٠سصذْٚ اٌمّر .ؽا٘ذخ ا

.  إٌٝ أسض اٌؼًّ عشجٚصٍد األ .!أسٚع اٌفالذ اٌّصشٜ 

ؼٍّْٛ تدذ ٚ إذماْ ِٓ سٚػح إٌّظش .اٌد١ّغ ٠ عشج د٘ؾد األ

.ِؼاسض األثاز ذثٙش اٌؼ١ْٛ ، ٚ ٠فذ إ١ٌٙا إٌاط ِٓ وً ِىاْ 

أفشاد  األعشج  ؽؼش تالدٞ !  : ِا أسٚع صٕاع ّح غت .٘رفد

فٝ  ٜ . ِسالخ اٌسٍُٛ فمذ زشود سائسح اٌسٍٜٛ ؽ١ٙرٙ تاٌدٛع 

ِغ  باأل أزذ ِصأغ اٌسٍٜٛ . ذسذز دخٍد األعشج وً ِىاْ . 

٠ٕرح اٌّصٕغ : اٌؼاًِ ؟  را ٠ٕرح اٌّصٕغ : ِا األب.  ؼّاي أزذ اٌ

 ! ٘زٖ اٌسٍٜٛاألَ : ِا أؽٙٝ : . خ١ّغ أٔٛاع اٌسٍٜٛ

 ؟ ٝ: تّارا ذؾرٙش ِذ٠ٕرىُ ٠ا صذ٠متاعُ 

 : ِذ٠ٕرٕا ػش٠مح ٚ ؽ١ٙشج ،ٌؼاًِ ا 

 ٚاٌسٍٜٛ ٚ األٌثاْ .  فٟٙ ِذ٠ٕح األثاز 

 فٝ صٛخ ٚازذ  : ِا أخًّ ِذ٠ٕرىُ !  – د١ّغاٌ

 ٌا أصدقائى اسم هذه المدٌنة ؟ هل عرفتم : تغّح  



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

81 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 -: اٌىٍّح أورة ؽثىح اٌّفشداخ ٌٙزٖ( ٔ) 

 

 

 

 

 

   
 

 معناها الكلمة

 ٌجمعون ٌحصدون

 رتتحٌ اندهشت

 جمال روعة

 المشهد المنظر

 إتقان ِجدّ 

 تدهش هربت

 عمال صناع

 معناها الكلمة

 معروفة شهٌرة

 أثارت حركت

 تركٌز انتباه

 ُتعرف تشتهر

 أصٌلةقدٌمة  عرٌقة

 مكان عرض األثاث معرض

 متاع البٌت و غٌره األثاث

 رغبتها فى الطعام  شهٌتها



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

88 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمع الكلمة

 آحاد أحد

 الطفالت الطفلة

 المناظر المنظر

 أثاث أثاثة

 عرٌقات عرٌقة

 وحدان، أحدان واحد

 مدائن -مدن مدٌنة

 أماكن مكان

 روائح رائحة

 رحالت رحلة

 األسر األسرة

 األقماح القمح 

 أفراد فرد 

 مضادها الكلمة

 توقعت اندهشت

 ٌزرعون نٌحصدو

 جدٌدة عرٌقة

 نفَّر جذب

 عدوة صدٌقة

 ُتنفر ُتبهر

 قبح روعة

 ٌرحل ٌفد

 مغمورة شهٌرة

 البطالة العمل

 تهمس تهتف

 غفلة انتباه

 الشبع الجوع

 إهمال إتقان



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

100 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 اإلجابة السؤال م

 فى رحلة نٌلٌة. سرةاالوصلت  الى أرض العمل ؟سرة كٌف وصلت اال ٔ

 ألعشج اٌفالز١ٓ ٠سصذْٚ اٌمّرؽا٘ذخ ا ٌفعلون ؟ فالحونماذا كان ال ٕ

 الجمٌع ٌعملون بجد و إتقان ؟ سرةاالى أدهش ذما المنظر ال ٖ

 رائحة الحلوى الشهٌة ؟ سرةاال ما الذى حرك شهٌة ٗ

 باألثاث و الحلوى و األلبان بم تشتهر أرض العمل ؟ ٘

 لمشاهدة معارض األثاث التى تبهر العٌون  د الناس إلى أرض العمل ؟لماذا ٌف ٙ

 ٌعمل فى مصنع لأللبان ؟ العاملأٌن ٌعمل  7

 مدٌنة دمٌاط . هل عرفتم المدٌنة ) أرض العمل ( ؟ 8

9   

ٔٓ 
  

 -: ضغ دائشج زٛي االخرالف اٌٛز١ذ ت١ٓ اٌصٛسذ١ٓ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

101 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

  أمام الخطؤ:×( الصحٌحة و عالمة )  أمام العبارة√( ضع عالمة )  ( ٔ ) 

 (   )                                     الفالحون ٌحصدون القطن -ٔ

 مدٌنة العمل هى مدٌنة ) اإلسكندرٌة (                      )     (  -ٕ

 )     (                        األسرةحركت رائحة األلبان شهٌة  -ٖ

 ثاث و الحلوى و األلبان                  )     (تشتهر المدٌنة باأل -ٗ

 اختر الصواب مما بٌن القوسٌن . (  ـ ٕ)  

 (   الجوع – العطش –) التعب.........بـ .......... ألسرةاشعرت  -ٔ

 العطور ( –الحلوى –)األسماك ة األسرة .شهٌت.....حركت رائحة  -ٕ

 ( األثاث – األلبان –وىالحل )تبهرالعٌون ............معارض .... -ٖ

  أكمل العبارات اآلتٌة ( ٖ)  

 .............مع أحد . ألبتحدثت ا -ٕ.... فى كل مكان .........محالت . -ٔ

 .............فى مصنع . العامل ٌعمل  -ٗ..... .....الرحلة إلى أرض .... -ٖ

 ! المصرى... ........ما أروع ...... -ٙ...........حركت رائحة الحلوى .... -٘

 

 

 

 

 جدريثات



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

102 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 : أجب عن األسئلة اآلتٌة ( ٗ)  

؟    ت األسرةإلى أٌن انطلق -ٔ

........................................................................ 

؟   ماذا كان ٌفعل الفالحون -ٕ

....................................................................... 

؟    ألسرةالذى أدهش ا ما -ٖ

....................................................................... 

 ؟ مع من تحدث األب –  -ٗ

....................................................................... 

؟  اسرةبم هتفت األ -٘

....................................................................... 

؟    ألسرةا بم شعرت -ٙ

....................................................................... 

؟    األسرةما الذى جذب انتباه  -7

........................................................................ 

؟     بم تشتهر مدٌنة العمل -9

....................................................................... 

    ؟ ما المدٌنة المقصودة بمدٌنة العمل -ٓٔ

....................................................................... 

 

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

103 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

مّر ألعشج اٌفالز١ٓ ٠سصذْٚ اٌؽا٘ذخ اإلى أرض العمل .   ألسرةاوصلت ("  ٘) 

  .من روعة المنظر .الجمٌع ٌعملون بجد و إتقان  ألسرةااندهشت 

  -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ (  

 تزاحم ( –تنفر  –"                    ) تدهش تبهر مرادف  "  -ٔ

 معرض ( –عارض  –"                    ) عرض معارض مفرد "  -ٕ

 احترام ( –إهمال   –) اهتمام                "       إتقان مضاد "  -ٖ

  ؟ ألسرةا  ) ب ( ما الذي أدهش انتباه

.................................................................................... 

مدٌنتنا عرٌقة و شهٌرة ، فهً مدٌنة األثاث و الحلوى و األلبان . (  7) 

هل عرفتم ٌا  بسمة  : ما أجمل مدٌنتكم ! -حد فى صوت وا – الجمٌع 

 أصدقائى اسم هذه المدٌنة ؟

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 أصٌلة [  –مفٌدة  –مرادف  )  عرٌقة  (             ] كبٌرة  -ٔ 

 محدودة [ –منبوذة  –مضاد ) شهٌرة  (                    ] مغمورة  -ٕ

 .................................................أرض العمل ؟ بم تشتهر) ب (  

 ....................هل عرفتم ٌا أصدقائى اسم هذه المدٌنة ؟...........) ج ( 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

104 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ..............نوع الكلمة           -: أكمل خرٌطة المفردات ( ٕٔ)  

 

  المعنى                  المضاد                                          

                     ..............                                        ............. 
 
 

 ................................الكلمة فً جملة                                                   

 

  ةالٌأكمل الخرٌطة الت (ٖٔ)

  

 

 
 
 

  -:مٌز الكلمات المختلفة  ( ٗٔ) 

 عسل  –جبن  –لبن  –بقرة   -ٕنجار    –عنب  –أثاث  –خشب  -ٔ

 طائرة  -النٌل  - سماء -مطار  -ٗشبكة  –سمك  –صٌاد  –طبٌب  -ٖ

 جمل  –نهر  –فٌل  –أسد  -ٙ   تلمٌذ –أرز  –سبورة  –معلم  -٘
 
 

 ل الخط  : اكتب بخط جمٌ ( ٘ٔ)

 الجمٌع ٌعملون بجد و إتقان .

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 هحفث

................. 
 

................. .................... 

..............

......... 
 ديياط

.................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

105 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 معناها الكلمة

 ............. انطلقت 

 ............. ممتعة

 ............. ٌلقون

 ............. الوفٌر

 ............. اندهشت

 ............. روعة

 ............. المنظر

 ............. ِجدّ 

 ............. تنهر

 ............. صناع

 ............. شهٌرة

 ............. حركت

 ............. انتباه

 ............. تشتهر

 ............. عرٌقة

 ............. معرض

 ............. ثاألثا

 ............. شهٌتها

 مضادها الكلمة

 ............. اندهشت

 ............. ٌلقون

 ............. عرٌقة

 ............. جذب

 ............. صدٌقة

 ............. ُتبهر

 ............. روعة

 ............. ٌفد

 ............. شهٌرة

 ............. العمل

 ............. هتف

 ............. انتباه

 ............. الجوع

 ............. إتقان

 الجمع الكلمة

 ............. الخٌر

 ............. أحد

 ............. الطفلة

 ............. المنظر

 ............. أثاثة

 ............. رحلة

 ............. عرٌقة

 ............. واحد

 ............. مدٌنة

 ............. مكان

 ............. رائحة



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

106 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

107 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ٌونس القاضً نشٌد " بالدي "   شعر:

 لَِك ُحِبى وفُإاِدى   ِباَلِدى ِباَلِدى  ِباَلِدى             

ا أُمَّ الِباَلدِ       ٌَ  الُمَرادِ أَْنِت َغاٌِتى و              ِمْصُر 

اِدى      ٌَ لِك ِمْن أ ٌْ  وَعلَى ُكل  الِعَباِد               َكْم ِلِن

 لَِك ُحِبى وفُإاِدى         ِدى  ِباَلِدى  ى ِباَل ِباَلدِ      

 مصر أنِت أغلى درة      فوق جبٌن الدهر غرة

 ٌا بالدى عٌشى حرة      واسلمى رغم األعادى  

 لَِك ُحِبى وفُإاِدى         ِباَلِدى ِباَلِدى  ِباَلِدى       

 مصر ٌا أرض النعٌم         سدت بالمجد القدٌم     

 الغرٌم           وعلى هللا اعتمادى مقصدى دفع    

 لَِك ُحِبى وفُإاِدى         ِباَلِدى ِباَلِدى  ِباَلِدى       

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

101 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 
 

 

 المضاد الكلمة

 كرهى حبى 

 أرخص أغلى

 تحت فوق

 موتى عٌشى

 األصدقاء األعادى

 الحدٌث القدٌم

 جذب دفع

 الصدٌق الغرٌم

 الجحٌم النعٌم 

 معناها الكلمة

 بًقل فإادي

 هدفً غاٌتً

 األمنٌة المراد

 الناس العباد

 أفضال أٌادي

 اللإلإة العظٌمة درة 

 مقدمة الرأس الجبٌن

 الزمان الطوٌل الدهر

 مةكرا غرة

 السعادة واألمن النعٌم

 حكمت سدت

 الشرف المجد

 غاٌتى مقصدى

 العدو الغرٌم

  



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

108 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

اختر الصواب مما بٌن  ( ٔ)

 القوسٌن .

أحمد  ..)مإلف نشٌد بالدى ...... -ٔ

 (مد شلبً أح –ٌونس القاضً  –عمر

  أكمل العبارات اآلتٌة (ٖ) 

    اَلِدى ..........  ِباَلِدى         بِ  

 لَِك ............ وفُإاِدى

ا أُمَّ  ٌَ ............                ِمْصُر 

 أَْنِت  ................ و الُمَرادِ 

 ................             وَعلَى ُكل  

اِدى ٌَ  َكْم ................. ِمْن أ

 ِدى          اَل .............. ِباَلِدى  بِ 

 لَِك ُحِبى .....................

 أجب عن األسئلة اآلتٌة : ( ٗ) 

 ماذا قدمت مصر ألبنائها    ؟ -9

......................................

................................. 

 ماذا ٌقدم الشاعر لبالده    ؟ -ٓٔ

......................................

................................. 

 

 الجمع الكلمة

 درر درة 

 األلجبنة الجبٌن

 الدهور هرالد

 غرر غرة

 القدماء القدٌم

 أراضى أرض

 األمجاد المجد

 مقاصد مقصدى

 الغرماء الغرٌم

 أنتم أنت

 غاٌات غاٌة

 أمهات أم
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 لَِك ُحِبى وفُإاِدى   ى ِباَلِدى  ِباَلِدى       ِباَلدِ    ( 8 ) 

ا أُمَّ الِباَلِد   ِمصْ  ٌَ  أَْنِت  َغاٌِتى و الُمَرادِ          ُر 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ (  

 بً  [قل –حبً  – ] عقلًمرادف ) فإادي (               -ٔ

 [غاٌات  –أغوان  –جمع       ) غاٌة  (            ] غاوٌات  -ٕ

 [ كرهً –ٌؤسى  –بً  (              ] حزنً مضاد    ) ح -ٖ

 ؟) ب ( بم وصف الشاعر مصر

............................................................................. 

 ما مراد الشاعر و غاٌته؟) ج (  

.............................................................................. 

اِدى 9)  ٌَ لِك ِمْن أ ٌْ  (      وَعلَى ُكل  الِعَباِد               َكْم لِِن

 ِباَلِدى ِباَلِدى  ِباَلِدى            لَِك ُحِبى وفُإاِدى

 .. ........... كل ( مضاد).........ٌادي( ...أ ...ومفرد)( ........العباد ) أ ( مرادف )

 ؟) ب ( ما فضل النٌل علٌنا 

............................................................................. 

 ..............للشاعر .............. ................. )ج( عنوان النشٌد 

 ع صوتٌة حلل الكلمات التالٌة إلى مقاط ( ٓٔ) 

 .......... / / ....../ ........) ب ( نشٌد ......./ ........ ......) أ ( الحفل ...

 ....( نحُضر  ......../......./.. .. ) د......./ ......../ ...... ) ج ( فقرات
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 بٌن نوع األسالٌب اآلتٌة ( ٔٔ) 

 ...........ن ٌوجد الكتاب؟ .( أٌ)ب ....) أ ( ٌا حسن أطع والدٌك .....

 ....)د( ذاكر دروسك جٌدا ......... لم ٌكذب المسلم ............) ج ( 

 ......ال تهمل واجبك ......... ) و(........... ) هـ ( ما أجمل التعاون!

 هإالء ( –هذان  –هذه  –ضع مكان النقط اسم اإلشارة المناسب ) هذا (  ٕٔ) 

 ( كرمنا ............ الطالب  ٕ )( فاز ..........التلمٌذ بالجائزة ٔ)

 زهرة جمٌلة  ( ............. ٗ) رجالن عطوفان  ( ............... ٖ) 

   أكمل خرٌطة المفردات(  ٖٔ) 

 .............. نوع الكلمة                                

 

  المعنى                     الجمع                                           

                                    .............                         .............. 
 

        

 ................................الكلمة فً جملة                                                   

 -: ضع عالمة الترقٌم المناسبة (ٕٔ)

 ( تفضلوا )     (  قال ملك الصقور )    -ٕر )     (نحن نحب مص -ٔ

 الطٌور المتحدة  )      ( -ٗ (   من هو حكٌم الطٌور )       - ٖ

     ( ثم أشعلت النار فٌها )     (   أغلقت الطٌور الخٌمة )       -٘

 (   ما أغلى الوطن       )     -ٙ

 فؤاد
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اذكر البٌت الذى ٌعبر عن المعنى التالً(  ٖٔ) 

 ) أ ( ٌقدم الشاعر قلبه  لمصر

....................................................................... 

) ب ( النٌل صاحب أفضال على المصرٌٌن 

.............................................................................. 

) ج ( مصر هى المراد  و أم الدنٌا 

.............................................................................. 

 اذكر البٌت الذي ٌدل على المعانً التالٌة    ( ٗٔ) 

) أ ( مصر منارة العلم              

.............................................................................. 

م و األهرامات )  ب ( مصر أرض الكر

......................................................................... 

) ج ( نهر مصر جمٌل 

.............................................................................. 

                                              اإلمالء ( ٘ٔ)  

.............................................................................. 

 .................................(     طفل شاب  شٌخ)  -:   رتب دورة حٌاتك - ٕ
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اختبار 

 (هٌا نتعاونأوال : القراءة من موضوع ) 

فٌه األطعمة . قال باسم : و ما األطعمة " بنُك الطعاِم فكرة لمساعدة الفقراء و المحتاجٌن نودع 

 التى نودعها فى هذا البنك ؟ قال األب : نودع فٌه جمٌع أنواع األطعمة "

 ) أ ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

 نلقى ( –نمنع  –معنى  ) نودع ( ............ ) نضع   -ٔ

 األقوٌاء ( –ٌاء األغن –) البسطاء  مضاد ) الفقراء ( ............. -ٕ

 المحتاج  ( –الحاج  –الحاجة  ) مفرد ) المحتاجٌن ( ............ –ٖ

 ) ب ( ما األطعمة التى نضعها فى بنك الطعام ؟

.............................................................................. 

 ) ج ( ما فكرة بنك الطعام ؟

.............................................................................. 

 ) ج ( بٌن نوع األسالٌب 

 ما أجمل الجو .................... –ٕأٌن سافر أحمد  ؟  ................. -ٔ

 ............ال تضرب أخاك ....... -ٌٗا حنان اعملى  .....................  -

                           رابعا : اإلمالء

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اختبار على الوحدة الثالثة
 ثانٌا : المحفوظات 

       ..........               .................................... 

                  ........................ ......................... 

ادِ    وَعلَى ُكل  الِعَباِد                       ٌَ لِك ِمْن أ ٌْ  ىَكْم لِِن
 ِباَلِدى ِباَلِدى  ِباَلِدى            لَِك ُحِبى وفُإاِدى              

 .................   جمع ) فإاد ( ................  مضاد ) حبى () أ (  مرادف  ) أٌادى ( .............. و 

 ؟) ب ( ما فضل النٌل علٌنا 

.............................................................................. 

 ؟ ) ج (  لماذا ٌحب الشاعر مصر

.............................................................................. 

 ) د ( أكمل األبٌات السابقة .  

 ثالثا : التعبٌر و التراكٌب 

 :  رتب الكلمات و كون جمال مفٌدة) أ ( 

 الطٌور –ور الصق –صفقت  –إال  -ٔ

...............................................................................           .............. 

 تستطٌع –العصافٌر  –ال  –أمام  –الصقور  –الصمود  -ٕ 
.............................................................................................. 

 ملك -الصقور –أهال  –ٌا  –بك  -ٖ
............................................................................................. 

 أكمل كالمثال ) ب (  

 تغسل الطالبة ٌدٌها  -( ٌغسل الطالب ٌدٌه                        ٔ) 

 ............................          النافذة             ( ٌفتح الطفل ٕ) 
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 -:اصل الصفة بمضاده - ٕ
 الرضا  القوة      الصدق     الشجاعة    الكرم     األمانة   

 

 الخٌانة    الضعف  الغضب      الجبن    الكذب       البخل    

 ... / ..... إمالء أو تصوٌب األخطاء السابقة التارٌخ

........................................................................

........................................................................ 
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: أكًم انجدول األجً

 اعُ اٌذسط لائً اٌدٍّح اٌدٍّح

عٌون المٌاه المعدنٌة ، و البحٌرات 
 المالحة 

................... ................... 

 ................... ................... َما أْجَمل وطننا مصر !

 ................... ................... هذه تماثٌل الملك رمسٌس الثانى ؟

 ................... ................... ٌعمل والدي فى مصنع لأللبان . 

 ................... ................... و لماذا ٌزدحم المعبد بالسٌاح 

 ................... ................... أحسنتما فقطرةُ الماء تساوى الحٌاة ، 

 ................... ................... هٌا ٌاأبى اتصل ببنك الطعام . 

 ................... ................... لماذا تنقطع الكهرباء كل ٌوم ؟ 

 ................... ................... صنبور مباشرًة بعدغسل وجهً سؤغلق ال

 ................... ................... اقتراح جمٌل ٌحافظ على صحتنا ،

 ................... ................... أقصُد بنك الطعام .
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  -:ذخ١ش اإلخاتح اٌصس١سح ِّا ت١ٓ اٌمٛع١ٓ  ( ٔ)  

ّٜ ؽٙٝ ٚخ١ًّ ........  (ٔ  اٌشِاْ (  -اٌثٍر  -) اٌض٠رْٛ ... اٌغ١ٛ

 إٌّاظش ( –اٌّثأٟ  –) اٌسمٛي اٌشائؼح  خزب أرثاٖ اٌفشاؽاخ ..... (ٕ

 اٌرّاث١ً  ( –إٌساط  –اٌز٘ة   )..... ............أسض .. ٘ٝ إٌٛتح  (ٖ

 طفٍح ( –ػاٍِح  –) ع١ذج  .  ...... ٔٛت١ح.......سأخ اٌفشاؽاخ.... (ٗ

 اٌفشاؽاخ (  –اإلص١ًِ  –) اٌفر١اخ . .ذؼضف أخًّ األٌساْ .......أصٛاخ . (٘

 األثاز ( –األٌثاْ  –) اٌسٍٜٛذثٙشاٌؼ١ْٛ  ......ِؼاسض ......... (ٙ

 اٌؼطٛس ( –اٌسٍٜٛ –األعّان  ) ؽ١ٙرٙا .........زشود سائسح ..... (7

 ذضازُ ( –ذٕفش  –) ذذ٘ؼ   ................ "ذثٙش ِشادف  "  (8

 ِؼشض ( –ػاسض  –) ػشض    .............. "ِؼاسض ِفشد "  (9

 ازرشاَ ( –إّ٘اي   –) ا٘رّاَ    ..............." إذماْ ِضاد "   (ٓٔ

 أخٕسح (  –أسخً   –اٌفشاؽاخ سل١مح ) ػ١ْٛ   ..................  (ٔٔ

 اٌثؼ١ذج (  –اٌضا١٘ح   –....... ) اٌثا٘رح ...ذسة اٌفشاؽاخ األٌٛاْ ... (ٕٔ

 دل١مح  (  –ٌسظح   –......  ) ٠ِٛا .......ذثذٚ اٌفشاؽاخ ٌٍؼ١ٓ .. (ٖٔ

 ( زض٠ٓ  –لص١ش   –...  ) ط٠ًٛ  ..........اٌفشاؽاخ ػّش٘ا ...... (ٗٔ

 إٌٛس ( –اٌشِاي   –..... ) اٌّاء ..ذخرفٝ اٌفشاؽاخ فٝ  ........ (٘ٔ

 ( ٠ىٜٛ –٠شذة –اٌّالتظ  ) ٠طٜٛ .............األب ..... (ٙٔ

 اٌفصً ( –اٌّصات١ر  –دشج ٔٙاًسا ) اٌس ...  لاٌد تغّح ٌٓ ٔضئ  (7ٔ
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ( اٌّذ٠شج –تغّح  –األَ  ٔرشن إٌٛافز ِفرٛزح ص١فا ) لاٌد ...... (8ٔ

 ا١ًٌٕ ( –اٌؼّاساخ  –... ِصذس اٌخ١ش ٌّصش) اٌصسشاء ..........  (9ٔ

 ( ٚعطٗ –ِصثٗ  –) ِٕثؼٗ  ....اٌخثش ػٓ تٕاء عذ ػٍٝ ٔٙش ا١ًٌٕ فٝ . (ٕٓ

 ( ا١ٌّاٖ –اٌّطش –) األعّان  تٕاء اٌغذ ٠مًٍ زصح ِصش ِٓ ....  (ٕٔ

 اٌّاء (   –اٌثسش  –لطشج ............. ذغاٜٚ ز١اج  ) اٌثرشٚي   (ٕٕ

 ذض٠ذ ( –ذغاٜٚ –األطؼّح ..........ػٓ زاخاخ األعشج . ) ذٕمص  (ٖٕ

 اٌؾثاب ( –اٌشخاي  –) إٌغاء  .٠مَٛ ......... ترٛص٠غ اٌطؼاَ   (ٕٗ

 (   ٔرؼاْٚ –ٔأوً  –) ٔطثخ  ِا أخًّ أْ ............... !   (ٕ٘

 أتؼذٖ ( –ألثسٗ   –أتٙاٖ  ٔٙش ا١ًٌٕ ِا  .............    ) (ٕٙ

 اٌذٌرا (  –اٌدثاي  –٠ٕرؾش خ١ش ا١ًٌٕ فٝ .............. ) اٌصسشاء  (7ٕ

 ١ّ٠د  ( –٠شٜٚ  – ا١ًٌٕ ..............اٌضسٚع. ) ٠ٍٙه (8ٕ

 اإلٔغاْ ( –هللا   –.......ػٍٝ ٔؼّح ٔٙش ا١ًٌٕ  ) ِصش..ٔؾىش ...  (9ٕ

 ٍٔمٝ ( –ّٕٔغ  –....... ) ٔضغ .......ِؼٕٝ  ) ٔٛدع ( .  (ٖٓ

 ( أػداص –ِؼدضاخ  –خّغ ) ِؼدضج   ( .............. )ػٛاخ١ض  (ٖٔ

 صازد ( –ّ٘غد  –ِضاد ) لاٌد (  ................ ) عىرد   (ٕٖ

 األل٠ٛاء ( –األغ١ٕاء  –ِضاد ) اٌفمشاء ( ............. ) اٌثغطاء   (ٖٖ

 اٌّسراج  ( –اٌساج  –ح ِفشد ) اٌّسراخ١ٓ ( ............ ) اٌساخ (ٖٗ

 ألذِٗ  [ –أخٍّٗ  –] أطٌٛٗ   .......ِشادف  ) أتٙاٖ ( ....... (ٖ٘
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اٌؾش  [  –اٌثخً  –] اٌمغٛج    ....ِضاد  ) اٌخ١ش (  ....... (ٖٙ

 تٍذٜ[ –تاٌذج   –] ت١ٍذج  ....ِفشد  ) تالدٞ ( ....... (7ٖ

 ألذِٗ [ –أخٍّٗ  –] أطٌٛٗ     ....ِشادف ) أتٙاٖ (  .......  (8ٖ

 ٠رٛلف [  –٠غشع    –ضاد   ) ٠دشٜ ( ............ ] ٠ثرؼذ ِ  (9ٖ

 أص١ٍح [ –ِف١ذج  –] وث١شج   ............ِشادف  )  ػش٠مح  (   (ٓٗ

 ِسذٚدج [ –ِٕثٛرج  –] ِغّٛسج  .............ِضاد ) ؽ١ٙشج (     (ٔٗ

 إٌافزج [ –اٌفز  –ِفشد  ) إٌٛافز ( .............. ] إٌافز   (ٕٗ

 ِؼطً [  –ِغٍك   –................] ٠ؼًّ ِضاد  ) ِفرٛذ (   (ٖٗ

 خٍّح [  –ِٕالؾح    –ِشادف ) الرشاذ ( ................  ] فىشج   (ٗٗ

 اٌدٛاالخ [ –األخٛاء   –خّغ ) اٌدٛ (  ................ ] اٌد٠ٛح    (٘ٗ

 ذثٕٝ  [ –ذفشص  –) ذٕؾك ( ِؼٕا٘ا ................  ] ذؾُ   (ٙٗ

 [ اٌشل١ماخ  –أسٚاق   –....... ] اٌشفاق خّغ  ) اٌشل١مح  (  ........ (7ٗ

 خٕاذ [  –خٕٛذ    –(   ................  ] خأر خٕازاخِفشد  ) (8ٗ

 ذثٕٝ  [ –ذفشص   –) ذٕؾك ( : ِؼٕا٘ا ................  ] ذؾُ    (9ٗ

 اٌؼطاسْٚ [  –اٌّؼطشاخ   –..... ] اٌؼطٛس ...خّغ :   ) اٌؼطش(  (ٓ٘

 ص٘شج [ –صا٘شج  –.   ] ص٘ش٠ح (  ...............أص٘اسِفشد :  ) (ٔ٘

 أػٍٝ ِٕٙا [ –تؼ١ذا ػٕٙا  –. ] لش٠ثا ِٕٙا ...ِشادف ) تدٛاسٖ( .. (ٕ٘

 (  اٌّؼٍِٛاخ –اٌطؼاَ  –) اٌر١ّٕح  .تُٕه .. فىشج ٌّغاػذج اٌفمشاء  (ٖ٘



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

120 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ذسرّظ (   –سِغ١ظ   –) خفشع . .أرثاٖ اٌفشاؽاخ  .......خزتد ذّاث١ً اٌٍّه. (ٗ٘

 اٌٍسَٛ ( –اٌفٛاوٗ –) اٌّالتظِاء خ فٝ إٔاء تٗ ٚاٌخضشٚا عأغغً .... األَ : (٘٘

 تئػذاد ( –تئ٠ذاع  –ذمَٛ وً أعشج ..... األطؼّح فٝ ٘زا اٌثٕه ) تغسة  (ٙ٘

 تاٌسش٠ش (   –تاٌفضح   –تاٌز٘ة ........ ) اؽرشٜ اٌغ١اذ اٌّفشٚؽاخ اٌّطشصج  (7٘

 ( َاأل  –اٌىٙشتاء   -.. ٚتذأخ األعشج فٝ ذٕف١ز خطح اٌرٛف١ش .) تغّح ..ػادخ . (8٘

 -: أكمل(  ٕ) 

 . عام .....................................................الشمس ال  (ٔ

 . ................................................... منابعه الخبر عن (ٕ

 . صٌفا .................................................. :  قالت األم (ٖ

 .مفتوح  ............................. .................بسمة ترسم  (ٗ

 . الماء ...................................................سؤطلب من  (٘

 فقراءلل ......................................بنك الطعام ٌقوم  (ٙ

 -:  صل الصفة بمضادها - 

 الرضا  القوة      الصدق     الشجاعة    الكرم     األمانة   

 الخٌانة    الضعف  الغضب      الجبن    الكذب       لبخل    ا



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

121 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  -اخرش اٌىٍّح إٌّاعثح   : -ٔ

 ... ) طوٌل ، ضعٌف ، قوى (....معنى رقٌق ......... (ٔ

 .... ) تحت ، أمام ، خلف (.....مضاد فوق ........ (ٕ

 .. ) العاقل ، العقول ، العقالن (.........جمع العقل ........ (ٖ

 . ) تسمع ، ترى ، تلعب (.................. مرادف تبصر (ٗ

 ) طروق ، طارق ، طرٌق (.............. كلمة طرق مفردها  (٘

 ، الشمس ( النجوم ،  األزهار...... ) .تتنقل الفراشات بٌن .....  (ٙ

 ...... ) الشجر ، العسل ، الرحٌق (...تمتص النحلة ....  (7

  (ات ود ، الواجه..... ) الوجوه ، الوج.........هةجاجمع الو  (8

 .. ) نظٌف ، مرتب ، كبٌر (....معنى منظم ......  (9

 .. ) ٌغضبون ، ٌكرهون ، ٌسبحون(....مضاد كلمة ٌحبون ....  (ٓٔ

 .. ) ٌرٌد ، ٌخلق ، ٌصنع (.......مرادف كلمة ٌشاء ....  (ٔٔ

 ( .. ) أشترى ، مدٌر ، أخبار.....نهاٌة كلمة أنهار مثل نهاٌة كلمة ... (ٕٔ

 ( لفقراءالسوق ، ا  ، المتبقى)  بنك الطعام . لم ترد فى درس ..كلمة ....... (ٖٔ

 النبى ( –هللا  –..... ٌخلق ما ال نعلم ) النجار ............. (ٗٔ

 البستان ( –العسل  –... فٌه شفاء للناس ) الورد ............... (٘ٔ

 ... ) للتنفس ، لتوزٌع الدم ، لهضم الطعام (.....الرئتان ...... (ٙٔ

 . ) للتنفس ، لتوزٌع الدم ، لهضم الطعام (.........القلب .....  (7ٔ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

122 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ... ) للتنفس ، لتوزٌع الدم ، لهضم الطعام (.....المعدة ......  (8ٔ

 ) زٌت ، خل ، لبن (.......... سائل شفاف لٌس له لون  (9ٔ

 ) نعم هللا ، شروق الشمس ، ٌوم القٌامة ( اإلنسان مسئول عن ...... (ٕٓ

 ) القاهرة ، الجٌزة ، الكوٌت (عاصمة جمهورٌة مصر العربٌة هى  (ٕٔ

 رمز ثورة ٌناٌر هو مٌدان ....... )التحرٌر ، رمسٌس ، اإلسكندرٌة ( (ٕٕ

 .....  ) األمطار ، الحرارة ، الربٌع (تخضر األزهار فى فصل .. (ٖٕ

حب (ترتفع ... (ٕٗ  ..... فى فصل الصٌف ) األمطار ، الحرارة ، السُّ

 حرارة ، النجوم (تسقط ....... فى فصل الشتاء  ) األمطار ، ال (ٕ٘

 ( فعلٌة،  اسمٌة،  منفٌة )" جملة ...... نحترم كل عمال مصر"  (ٕٙ

 (نداء ،  أمر، نهى  ) ." أسلوب ... ال تترك صنبور الماء مفتوًحا"  (7ٕ

 (نداء ،  أمر، نهى  ) .أسلوب ........ ." ٌا مصر إنى أحبك "  (8ٕ

 ( فعلٌة،  اسمٌة،  منفٌة ) .جملة .......... . " ركب الحمار "الفالح  (9ٕ

 أجمل ( –أفقر  –) أبعد        .... وطننا مصر !  ...َما ..... (ٖٓ

 المناظر ( –المبانً  –) الحقول .الرائعة ...جذب انتباه الفراشات .... (ٖٔ

 الحظت [  –صاحبت  –] راقبت   ........مرادف  )  رافقت  (   (ٕٖ

   (  تحتمس –رمسٌس  –) خفرع  جذبت تماثٌل الملك ....انتباه الفراشات   (ٖٖ

 ابتعد [ –أخ  –] باع   ...............مضاد ) اشترى  (  (ٖٗ

  ................................ كلمة أْكَواٌن إلى مقاطع صوتٌة حلل - 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

123 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: أجب عما ٌؤتى - ٖ
 لماذا ٌرتدى الناس فى الصٌف المالبس الخفٌفة ؟ (1

............................................................................. 

 لماذا ٌرتدى الناس فى الشتاء المالبس الثقٌلة ؟(  ٕ

............................................................................ 

 ولماذا؟ بم تسمى بالد النوبة ؟( ٖ

...................................................................... 

 ؟ الدور الذى ٌقوم به الشباب ما ( ٗ

.................................................................................... 

ا بٌن الكلمات التى تحتها خط  - ٔ ًٌ  -وضح الفرق فى المعنى شفو

 . السوٌس تخدم مصر والعالم قناة.    الحٌاة تقدم برامج مفٌدة قناة

 . اآلذان باألذانسمعت 

هر هر.          أقوى من البطن الظَّ  .أربع ركعات  الظُّ
 -:  رتب هذه الجمل لتكون حكاٌة  - ٕ

 ........................................................ ....... انتهت المباراة بفوز منتخب مصر

 ........................................ .............................. نزل الفرٌقان أرض الملعب

 .................................. ................................ أحرز المهاجم المصرى الهدف

 ...................................  .................................... أعلن الحكم بداٌة المباراة

 -: إااًل لإلجابات اآلتٌةسضع   - ٖ

ا .أ  (ٔ ًٌ  ............................................... ؟ ذهب إلى المدرسة ماش

 ................................................... ؟ مصر . لتقع طنطا شما  (ٕ

 ................................................... ؟ هللا أعطانا نعًما كثٌرة .  (ٖ

 ............................................ ؟ فراد .عدد العبى كرة الٌد ستة أ  (ٗ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

124 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: أكمل الحوار التالى من عندك  - ٘

 االبن : لماذا ترتدى الزى الرٌاضى ٌا أبى ؟

 ........................ ...األب : ألنى سؤذهب ................

 .. ............................االبن : أرٌد أن ...................

 ............................ ..األب : حسًنا ، ولكن .............

 ............................ ..االبن : سوف .....................

وال نستعمل  مفتوحة صٌفا ، فٌصبح الجو لطٌفا ، ...........( قالت األم نترك  ٔ) 

، و ٌوفر الكهرباء  ...........لى اقتراح جمٌل ٌحافظ ع . قال األب :  ..........

 ............ إلٌها. و لن نترك األجهزة الكهربٌة تعمل دون: ،قالت األم 

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 جملة [  –مناقشة   –فكرة  مرادف ) اقتراح (       ] -ٔ 

 االت [الجو –األجواء  –جمع ) الجو  (            ] الجوٌة   -ٕ

ل مخك   - ٕ  -: شغَّ

 .................... ل حرًفا من حروف كلمة سمٌر لتحصل على اسم وظٌفةداستب  (ٔ

 .............. ل حرًفا من حروف كلمة ظرف لتحصل على جزء من جسمكداستب  (ٕ

 ............ احذف حرًفا من حروف كلمة ضعٌف لتحصل على كلمة بمعنى زائر  (ٖ

 ..................كلمة القطن لتحصل على اسم حٌوان .احذف حرًفا من حروف   (ٗ

 .......... احذف حرًفا من حروف كلمة الوجود لتحصل على كلمة بمعنى الكرم .  (٘



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

125 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: اآلتٌة لكلماتصنف ا(  ٖ

 السٌارة -الحصان  -السفٌنة  - الطائرة -القطار  -الجمل  -الحمار 

 ٌثةوسائل المواصالت الحد وسائل المواصالت القدٌمة

.................. ............ ................... ............ 

................... ........... ................... ............ 

 الذئب -األسد  -البقرة  -الحصان  -النمر  - األرنب 

 حٌوانات مفترسة حٌوانات ألٌفة

.................. ............ .......................... ..... 

................... ........... ................... ............ 

 -عاشق اإلبداع ... ٌصنع جٌاًل ٌفكر وٌفهم ال جٌاًل ٌكرر وٌحفظ :

  -: صل لتكون ُجماًل لها معنى كالمثال:(ٔ)

 الٌدوٌة       بالخٌر                           نونة    تصنع            

 المنسوجات             األلحان        ٌعزف         ترسم            

 الوفٌر        أجمل                  الشباك              السٌدات       

 الجرات      اإلزمٌل              تخرج                 على            

 النور                   مالبس        تختفى               ٌكوى         

 تشاهد                  الطعام     األسرة                األب            

 التلفاز      فى                   اجتمعت            الشباُب             

 األسرة      بتوزٌع             الفراشات            ٌقوم              



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

126 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  -: صل األفعال الماضٌة والمضارعة واألمرٌة ببعضها:(ٕ) 

 اِسمع                      غسل                        قرأ                  ترسم           

 لعب                   أُْدُخل            َكَتَب                    ٌلعب

 ٌذهب         نفهم                                   ِاْشرب        أُكُتب

 -: جملة وسإال( ٔ )

 قال باسم : فكرةٌ رائعٌة ، سؤخبر بها زمالئى . 

 .........................................................................ما هى هذه الفكرة ؟ 

 الفراشة الزرقاء : ماذا أعجبك فً سٌوة ؟ 

 ................................................ مع من كانت تتحدث الفراشات ؟ 

 الفراشات الخضراء: و لماذا ٌزدحم المعبد بالسٌاح ؟ 

 .....................................................ما اسم هذا المعبد وأٌن ٌقع ؟ 

(     طفل شاب  شٌخ)  -:   رتب دورة حٌاتك - ٗ

..................................................................................... 

  -: صل الكلمات التى لها نفس الوزن:(ٔ) 

 تبتكر               صوتك                      سماء

 دواء                             طرٌقة                       جـسمك

 ٌشبع  هواء                   ٌسبح

 صدٌقة ٌسمع                  ترتفع

 أنفك     تنتظر                  حدٌقة



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

127 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: استبد ل بالكلمة التى فوق الخط بؤخرى تعطى نفس المعنى

 (     لذٌذ   )      .               وجمٌل شهىالبلح  السٌوّى  (1

 ....... (..............         ) .. فخارترسم على جرات ال الطفلة (2

 .                 ) ................... ( بالخٌر الوفٌرالشباك تخرج  (3

 ..... (.............  )           .أرض العملوصلت الفراشات إلى  (4

 ...... (............الكهرباء .  ) ..... لترشٌدنبدأ بؤنفسنا و نخطط  (5

 ء النٌل .                  ) ................... (الزرع من مانروى  (6

 ............... (.بنك الطعام .                ) .... أعنىقالت األم :  (7

ُل ِبــاَلِدى    َما  (1 ٌْ  ......... (..!                    ) .......... أكرمهِن

ا  (8 ٌَّ  (.............. ............. ُشكــًْرا هلل .                 )      َنْسُجـدُ َه

 ( ...............) .... النوبةابتسمت نونة و قالت : أهال بكم فى بلدى الحبٌب  (10

 ( ..............) .......... .النوبة  من ٌستخرجون الذهب المصرٌون القدماء (11

     مفٌدةرتب الكلمات لتكون جماًل  (ٕ)

 .............................................................لَك . -ٌا  -الجنة  -مإمن  (ٔ

 ................................الزمالء ................. -صور  -رسم  -الحٌوانات   (ٕ

  ............................................المدرسة .. -التلمٌذ  -اختارت  -المثالى   (ٖ

 ..............................................ما . -أفطرت  -نهار  -وهللا  -رمضان   (ٗ

 ..........................................................تؤكل .  -الصالة  -ال  -أثناء   (٘

 ..................................................................ما !  -أجمل  -الوردة  (ٙ

 .................................................................ربنا .  -سبحانك  -ٌا   (7



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

121 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 اختبار الذكاء و الذاكرة
 عاشق اإلبداع  .. إمتاع وإقناع  -: صل الجملة باسم الدرس الذى وردت فٌه :(ٔ)

 نشـٌد ٌا ربنا سبحانك                               الشجاعشكر األمٌر الطفل  (ٔ

 هـٌا نـقـرأ                                   أنقذ الصٌاد الطفل الكذاب      (ٕ

 ال تــْكــذب                                  ركب جحا  الحمار الضعٌف  (ٖ

 الـفراشة والـنحلة                                          تعلو بلدى نحو المجد  (ٗ

 ة طـفل       شجاعـ                              تمتص النحلة رحٌق األزهار (٘

ـر مـع جحا                                        زرنا حدٌقة الحٌوان أمس (ٙ  فـك 

 اْعـرف جسـمك                            ٌغسل الطفل جسمه بالصابون   (7

ـت الـزواحف     أعطى هللا النعم لإلنسان                                     (8 ٌْ  بـ

 صدٌـقى كـرٌم                                    عالٌة ترفرف أعالم مصر   (9

 أجـمـل ٌـوم                            تعلمنا الكرة التعاون والنشاط  (ٓٔ

 ذكـرى جـمٌلة                                   عاشت مصر قوٌة وعزٌزة (ٔٔ

 ـهواٌاتال حصة                              كرمت المدرسة التلمبذ المثالى (ٕٔ

 -:إقرأ الجمل وحللها إلى كلمات ثم وضح نوع كل كلمة كالمثال
 الوطن من أغلى ٌوجد ال

 
 
 

 -: طلب ملك الصقور من العصافٌر تسلٌم صغارها

 الوطن من أغلى ٌوجد ال
 اسم حرف اسم فعل حرف

       

       



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

128 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  -: صل الكلمة بمعناها ثم بمضادها كالمثال:(ٔ) 

 منخفضة                         المساعدة                                  عالٌة

 نحقرفاز                                                                   انتصر

 التخاذل                           مرتفعة                                 التعاون

 األسوأ                             األفضل                                المثالً

 انهزم                             نقدر                                        نكرم

       الذل                            العزة                                     المجد 

  -: لها كالمثالصل اسم الوزارة بالكلمات المناسبة :(ٔ) 

 التلمٌذ    المدرسة     الصحة

 الدواء    القطار     التعلٌم

 الطرق   المستشفى      المواصالت

 اآلثار          الرٌاضة                         المتاحف

 األآلت    الفالح      الزراعة

 النباتات            المذٌع    الصناعة

 ُمشاهدال المالعب       االسكان

 السكر                        الالعبون السٌاحة                         

 المكٌف   العمال   االعالم

 الصنبور                             النٌل                               التموٌن

 العمارات         المصابٌح الكهرباء

 الطعام         البٌوت المٌاه
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ) التعلٌم رسالة الٌإمن بها إال من ٌتقنها (    -: ة الكلمة الواحدةصل خرٌط

 الكلمة فى جملة                     المضاد               المرادف         الكلمة

 رجال               حطت ............على األشجار                نساء                 الرائعة

 الرائعة شاهدُت................   كرٌهنزلت                                  سٌدات

 القبٌحة              واجهة ............... جمٌلة                مقدمة                   حطت

 سٌدات الواحة ..............    الحزن               الجمٌلة                   شهى

 ....................... أقبل    مإخرة                  الفرحة              البهجة

 طعم ................... شهى      أدبرلذٌذ                                    واجهة

 منظم ...................   الفرحة                    جاء                 منظم

 أحس ..............  بالبهجة      استقبلت                  مرتب                أقبل 

 السكر فى ............. ذوبٌ     ٌظهر                  الالمعة                انتباه

 الزاهٌة أحب ................       الباهتة                  ختفًٌ              ودعت

 ...............  انقطعتفجؤة         غفلة                    تركٌز            الزاهٌة

 جذب المعلم انتباه.............      تثُبت                   حٌت               ذوبٌ

 الفراشات .............. ودعت    طارت                   ُمنارة                تعدو

 مضاءة جمٌع ..............    لوثالكهربى              ٌ             انقطعت

 دائًما إلى .............. نحتاج    مطفئة                 تسرع              مضاءة

 ............ فى الحدٌقة تعدو     نرٌد                 استمرت                توفٌر

 أجمله.. ما ..............  رضى                ترشٌد               نحتاج

 من المال ٌقلل...............   إسراف                توقفت              بغضِ 

 أداوم على .................   مهمل                 ٌنقص              عجٌب

 .....................  غسلأبى ٌ   نستغنً                فٌنظ               غسلٌ

 أبى عندما .............. بغضِ    مؤلوف                  سخط                ٌقلل

 ! أسخاهنٌل ........... ما                أبخله                    أكرمه             أسخاه

 اآللً اخترع اإلنسان .............               أبهاه                  أقبحه             أجمله 

 عجٌبسمعت .................خبر     الٌدوي                  مدهش              اآللً
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  عاشق اإلبداع  .. إمتاع وإقناع -: صل الجملة باسم الدرس الذى وردت فٌه :(ٔ)

 توفٌر الكهرباء                                         زار الجمٌع متحف سٌوة (ٔ

 أرض النخٌل                                        ما أروع صناع بالدى ! (ٕ

 قطرة ماء                  لن نضئ المصابٌح نهاًرا .                       (ٖ

      أرض الذهب                                          النٌل مصدر الحٌاة .  (ٗ

 أرض العمل                                   فكرة رائعة سؤخبر بها زمالئى (٘

 بنك الطعام                                  فى واجهة المتحف أربع تماثٌل  (ٙ
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ىيا نتعاون  -3            األولالدرس  أكمل
األطعمة  . الطعام تتناول الغذاء............اجتمعت األسرة عمى 

األسرة . فرغ الجميع من تناول الغذاء ، ............كثيرة تزيد عن 
قائال : كثير ..............تبقى طعاٌم كثيٌر. نظر األب إلى الطعاِم 

نفكر فى   من الطعام تعالوا..............ال تجُد ما  من األسر
. قال الجميع: ...........م : الحُل ىذه األسر. قالت األ...........

وما ىو ؟  قالت األم : البنُك. قال باسم : ىل نضُع ليم 
فى البنِك ؟!قالت األم : أقصُد بنك الطعام .قالت بسمة : ........

 وىل ىناك بنٌك لمطعاِم ؟!
الفقراء والمحتاجين ُنوِدع  ..........قال األُب : بنُك الطعاِم فكرة 

قال باسم : و ما األطعمة التى نودعيا فى ىذا فيو األطعمة . 
 أنواع األطعمة . ............البنك ؟قال األب : نودع فيو 

 قالت بسمة : وماذا يفعمون بيذه األطعمة يا أبى ؟
و المساكين و المحتاجين من .........قال األب : يوزعونيا عمى 

 األطعمة؟.عمى ىذه ........... قال باسم : و من أين .......أىل 
 فى ىذا البنك . ........قالت األم : تقوم كل أسرة بإيداع 
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 العملهٌا إلى  -2الدرس الثانى             

ؽا٘ذخ ٚفٝ اٌطش٠ك اٌؼًّ .  ........تشزٍح إٌٝ لاِد األعشج 

٠سصذْٚ اٌمّر .تاعُ ِا أسٚع اٌفالذ  .............ألعشج ا

ِٓ  عشج . د٘ؾد األ إٌٝ أسض اٌؼًّ عشجٚصٍد األ. !اٌّصشٜ 

 ..........تدذ ٚ إذماْ .ِؼاسض  ............سٚػح إٌّظش .اٌد١ّغ 

: ِا  ّح .......... تغذثٙش اٌؼ١ْٛ ، ٚ ٠فذ إ١ٌٙا إٌاط ِٓ وً ِىاْ .

فمذ زشود  أفشاد  األعشج تاٌدٛع  ؽؼش تالدٞ !  أسٚع صٕاع

دخٍد فٝ وً ِىاْ .  ٜ . ِسالخ اٌسٍُٛ سائسح اٌسٍٜٛ ؽ١ٙرٙ

 األب.  ؼّاي ِغ أزذ اٌ بأزذ ِصأغ اٌسٍٜٛ . ذسذز األ ألعشج ا

٠ٕرح اٌّصٕغ خ١ّغ أٔٛاع : اٌؼاًِ ؟   ............را ٠ٕرح : ِا

 ! األَ : ِا أؽٙٝ ٘زٖ اٌسٍٜٛ: . اٌسٍٜٛ

 ؟ ٝ: تّارا ذؾرٙش ِذ٠ٕرىُ ٠ا صذ٠متاعُ 

 ، ...........: ِذ٠ٕرٕا ػش٠مح ٚ ٌؼاًِ ا

 .  ..........سٍٜٛ ٚ ٚاٌ فٟٙ ِذ٠ٕح األثاز 

 ! ...........فٝ صٛخ ٚازذ  : ِا أخًّ   – د١ّغاٌ

 اسم هذه المدٌنة ؟ ...........ٌا  هل عرفتم : تغّح  
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 عاشق اإلبداع ... أفكار ال تنتهى -:ه أجب عنرتب السإال ثم  ( أ )

 ؟ .............................................................. ؟ فى -السٌدات  -ماذا  -سٌوة  -تصنع   (ٔ

............................................................................................. 

 ؟ ................................................................ ؟ أبوسمبل -بنى  -الذى  -من  -معبد   (ٕ

.............................................................................................. 

 ؟ ......................................................................... منى ؟ -ٌعمل  -أٌن  -والد   (ٖ

............................................................................................ 

 ؟ .............................................................. شًء ؟ -الفراشات  - ىأ -فى  -تذوب   (ٗ

............................................................................................. 

 ؟ .......................................................... لماذا ؟ - الكهرباء -تنقطع  ( ٘

............................................................................................. 

 ؟ ...................................................... لمصر ؟ -ما  -النٌل  -أهمٌة  (6

............................................................................................. 

 ؟ .................................................... ماذا ؟ -باألطعمة  -البنك  -ٌفعل (  7

............................................................................................. 

 ؟ ....................................................... النشٌد ؟ -اعر الش -صاحب  -ن مَ   (8

............................................................................................ 
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

  -: ٘زٖ  ( –٘زا  –ٔسٓ   –ضغ )أٔا  (ب)  

 .... أعّغ والَ أِٟ .     ......... -ٕ.............  صذ٠مح ِخٍصح .        -ٔ

  ...............  ٔفىش -ٗ.......... طث١ة ِا٘ش .                 -ٖ

 العصفور الصغٌر ال ٌستطٌع الطٌران

  هـ استخرج من العبارة كلمة بها :

مد )ى( .............. ............... : فعل ............... : الم قمرٌة

 .......... :د ) ا ( : ............ تاء مربوطة م............ :تاءمفتوحة 

.مد )و( ............ ..........:....شمسٌة الم  

 -:  صل الجملة بالحاسة التى تعبر عنها ثم بالعضو المناسب لها  (

 اٌثصش حاسة           صٛخ اٌذ٠ه خ١ًّ . (1

 اٌرزٚق حاسة               ؽؼش أخٝ ٔاػُ .

 اٌٍّظ حاسة             ٌْٛ اٌرفَّاذ أزّش . (2

 اٌؾُ حاسة               طؼُ اٌّٛص ٌز٠ز . (3

 اٌغّغ حاسة           سائسح اٌٛسد ط١ِّثح . (4

 -:إقرأ الكلمات وضع خًطا تحت الكلمة المختلفة كالمثال 

 ىالفرعون المعبد -أبى سمبل  معبد -القلعة األثرٌة  -متحف سٌوة  (ٔ

 الذهب –األثاث  -األلبان  -الحلوى  (ٕ

 البلح - المكٌف -الكهرباء  -باح المص (ٖ
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -:أكمل الجدول  ( ج)  

 

 اٌّضاد اٌىٍّح اٌدّغ اٌىٍّح اٌّؼٕٝ اٌىٍّح

 نصٌب

 

 ............ اآللً ............ البنك ............

 الشباب ............ زمٌل ............ ٌوزعونها

 

........... 

 الجو ............ عجٌب

 

 ............ منابع ............

 

 فرغ

 

 أوفر ............ خٕاذ ............

 

............ 

 اٌصٕثٛس

 

 سٌدات ............ المعبد ............

 

............ 

 العمل ............ انتباه

 

 اشترى ............

 

............ 

 الجوع ............ الطفلة ............ غرفته

 

............ 

 الجنوب ............ كانم ............ اقتراح

 

............ 

 ولاأل ............ المناظر

 

 ............ الوفٌر ............

 ............ هتف ............ أخرى ............ شهى

 ............ تغٌب ............ نشٌد ............ أقبل

 ............ تبدو ............ شئ ............ عرٌقة

 ............ البهجة ............ مرعُ  ............ المعجزة
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -من كل درس سإال : -: أجب عن األسئلة اآلتٌةأ ( 

 ؟وماذا كانت البنت تفعل  ما اسم الطفلة التى قابلتها الفراشات فى أرض الذهب ؟ (1

........................................................................................... 

 ماذا تشم الفراشات ؟ (2

........................................................................................... 

 أٌن رافقت الفراشات السٌاح ؟ (3

........................................................................................... 

 لماذا غضب باسم و بسمة ؟ (4

............................................................................................ 

 ؟عند تناول الطعام والشراب بم ٌؤمرنا هللا  (5

............................................................................................ 

 فٌم فكرت األسرة ؟ (7 

............................................................................................. 

 ما واجبنا نحو نهر النٌل ؟ (8

............................................................................................. 
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 عاشق اإلبداع ... أفكار ال تنتهى          -:ناسبه ٌ بما صل رأس السإال ج( 

ٌ ز الكلمة المختلفة فى كل سطر:  (ٔ  ٌرمون –الشباك  –الصٌادٌن                -م

 الجنَّة تحت أقدام األمهات              -رتب كلمات كل سطر ، وكون جماًل :  (ٕ

 الطعمٌة ( –الطعام  –مفرد األطعمة ) الطعم                                    -اكتب بخط النسخ :  (ٖ

 قطار –سٌارة  –كتاب  –ة ما خطورة سد النهضة على مصر ؟          طائر  (ٗ

 الكراساتاشترى أخى ...أختى                       -ضع سإاال لهذا الجواب :  (٘

 تشرق الشمس صباًحا          اختر اإلجابة مما بٌن القوسٌن .            (ٙ

 ...........  جنود مصر                            -اكتب حرف الجر المناسب :  (7

 إنها شئ صغٌر ولها عمر قصٌر                      -اكتب بًٌتا بعد هذا البٌت :  (8

 ......... ٌقرأ التلمٌذ ؟                             -اكتب اسم اإلشارة المناسب :  (9

 أفهم .... معلمى جًٌدا                  -:آداة اإلستفهام فى المكان المناسب  ضع (ٓٔ

 ٌقلل من نصٌب مصر من الماء                -ضع حرف العطف المناسب :  (ٔٔ

 اندهشت ...../....../....../......                      -: ة إلى مقاطعحلل الكلم (ٕٔ

 ) ج ( أكمل كالمثال  

 ال تهمل الواجب مل الواجبٌه اهمل الواجب

 ................................ ٌشاهد التلفاز. .......................

 ال تلعب الكرة ......................... .......................

 .................................. ......................... نم متؤخرا
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -: أكتب كالمثال د (  

 ماأجمل القرٌة !              ماأجمل النٌل !     (ٔ

 قرأت ؟ .....................                   ماذا أكلت ؟   (ٕ

 مدة طوٌلة . .................          ال ألعب فى الشارع .  (ٖ

 . أكلت الموزة .................   وهللا ما ضربت صدٌقى .   (ٗ

 .. اللبن .................                 إقرأ الدرس .   (٘

م وقتك . (ٙ  رتب غرفتك . ..............             ٌا ناجى نظ 

 -: أكتب ماٌطلب منكب ( 

ات ....................سٌدات ... مفرد  ......................... جرَّ

 ........................... الزمالء ..............مة ..........األطع

 ............................. القرٌة .................اء ......م جمع

 ........................... المعبد ......................قطرة ......

 ................................ مصدر .............إٌداع ... معنى

 ...................... شعرت ............................تعدو ... 

 ... ..................وفٌر ........ ت............نحافظ ..... مضاد

 .....................حطت .......................الجنوب ........

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 (اٌٛزذج األٌٚٝ ٚاٌثا١ٔح  ) إخرثاس ػٍٝ ِؼأٝ ِفشداخ  -أوًّ اٌدذٚي :

 اٌّضاد اٌىٍّح اٌدّغ اٌّفشد اٌّؼٕٝ اٌىٍّح

 ............ العمل ............ الماء ............ ِجدّ 

 ............ إتقان ............ الحل ............ ٌلقون

 ............ الزاهٌة ............ زمٌل ............ شهٌرة

 ............ ٌصٌح ............ الحً ............ لحظة

 ............ مضاءة ............ نصٌب ............ تعد

 ............ كامل ............ مصدر ............ نضئ

 ............ منابع ............ اقتراح ............ سد

 ............ جذب ............ خطة ............ نروى

 ............ ٌوزعونها ............ المكٌف ............ مباشرة

 ............ إٌداع ............ أخرى ............ فرغ

 ............ أسخاه ............ حجم ............ تسرفوا

 ............ الفٌضان ............ شئ ............ نسجد

 ............ نعم ............ الطفلة ............ أبهاه

 ............ قالت ............ مدٌنة ............ غرفة

 ............ نهاًرا ............ رائحة ............ األثاث

 ............ الفقراء ............ معجزة ............ بنكُ 

 ............ الخٌر   ............ متحف ............ قطرة

 ............ فرغ ............ األول ............ جمٌع



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

141 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ى الوحدة الثالثةاختبار عل

 ثانٌا : المحفوظات 

       ........................               ...................... 

                  ........................ ......................... 

اِدى   وَعلَى ُكل  الِعَباِد                       ٌَ لِك ِمْن أ ٌْ  َكْم لِِن

 ِباَلِدى ِباَلِدى  ِباَلِدى            لَِك ُحِبى وفُإاِدى              
 .................   ) أ (  مرادف  ) أٌادى ( .............. وجمع ) فإاد ( ................  مضاد ) حبى ( 

 ) ب ( ما فضل النٌل علٌنا ؟

.............................................................................. 

 ؟ ) ج (  لماذا ٌحب الشاعر مصر

.............................................................................. 

 ) د ( أكمل األبٌات السابقة .  

 ثالثا : التعبٌر و التراكٌب 

 :  رتب الكلمات و كون جمال مفٌدة) أ ( 

 أكمل كالمثال ) ب ( 

 تغسل الطالبة ٌدٌها  -ل الطالب ٌدٌه                       ( ٌغس ٔ) 

 ( ٌفتح الطفل النافذة                      ............................ ٕ) 

 ) ج ( بٌن نوع األسالٌب  

 ما أجمل الجو .................... –ٕأٌن سافر أحمد  ؟  ................. -ٔ

 ............ال تضرب أخاك ....... -ٗ............... ٌا حنان اعملى  ...... -

                           رابعا : اإلمالء

..................................................................................................................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

النخٌل ، جذب انتباه الفراشات بعد رحلة طوٌلة وصلت الفراشات إلى أرض (" ٔ)  

المناظر الرائعة ، بساتٌن الزٌتون والنخٌل حول البحٌرات . شعرت الفراشاُت 

 َما أْجَمل وطننا مصر!  : فقالتْ  بالبهجِة ،

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 شد ( –وجد  –"                    ) صرف جذب مرادف  "  -ٔ

 الفراشة ( –الفرشاة  –"       ) الفراش لفراشاُت امفرد "  -ٕ

 السٌئة ( –القبٌحة   –"         ) البعٌدة الرائعة مضاد "  -ٖ

 ................................................ ) ب ( ما الذي جذب انتباه الفراشات ؟

 ............................................ ) ج ( ما شعور الفراشات بعد وصولها ؟ 

وصلت الفراشات إلى أرض العمل . اندهشت الفراشات من روعة المنظر ("  ٕ) 

  ، معارض األثاث تبهر العٌون "َ .الجمٌع ٌعملون بجد و إتقان .

  -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 تزاحم ( –تنفر  –"                    ) تدهش تبهر مرادف  "  -ٔ

 معرض ( –عارض  –"                    ) عرض معارض مفرد "  -ٕ

 احترام ( –إهمال   –"                      ) اهتمام إتقان مضاد "  -ٖ

  ؟ ) ب ( ما الذي أدهش انتباه الفراشات

.................................................................................... 

صف أصوات األزمٌل  ) ج ( 

.................................................................................... 

رٌ    (       ٖ)  ٌْ  إَنَها َشٌئ َصِغٌـــــــٌْر              َولََها ُعْمٌر َقِص

ن ِ َتْبــــُدو           لَْحَظًةُثمَّ                  ٌْ  َتِطٌـــــْرُ َما لََها لِْلَع

 .............مضاد)قصٌر( .........(.....َشئٌ ...جمع)...) أ ( مرادف ) تطٌر ( ..... 

 .............................................. ) ب كٌف تبدو الفراشات للعٌن ؟

 ..................................... بم وصف الشاعر عمر الفراشات ؟ ) ج (



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

143 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 1اختبار
 (هٌا نتعاون : القراءة من موضوع ) أوال

" بنُك الطعاِم فكرة لمساعدة الفقراء و المحتاجٌن نودع فٌه األطعمة . قال باسم : و ما األطعمة 

 التى نودعها فى هذا البنك ؟ قال األب : نودع فٌه جمٌع أنواع األطعمة "

 : تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 نلقى ( –نمنع  –...... ) نضع .......( ......معنى  ) نودع   -ٔ

 األقوٌاء ( –األغنٌاء  –) البسطاء  ..........مضاد ) الفقراء ( ........ -ٕ

 المحتاج  ( –الحاج  –الحاجة  ) .......مفرد ) المحتاجٌن ( ........ –ٖ

 ) ب ( ما األطعمة التى نضعها فى بنك الطعام ؟

.............................................................................................. 

 ) ج ( ما فكرة بنك الطعام ؟

............................................................................................. 

 ثانٌا : المحفوظات 
ُل ِبــــــاَلِدى                 َما أَْبهَ  ٌْ  ــــاهْ ِن

ــــُر          ٌْ  فً ِدْلَتــــاهْ       ٌَْجِرى اْلَخ
  تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 أقدمه  [ –أجمله  –] أطوله       مرادف    ) أبهاه (         -ٔ

 الشر  [  –البخل  –] القسوة          مضاد    ) الخٌر  (     -ٕ

 بلدى   [ –بالدة    –] بلٌدة          مفرد    ) بالدي  (       -ٖ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ) ب ( أٌن ٌجرى النٌل بالخٌر   ؟

........................................................................ 

 ؟ ) ج (  ما أهمٌة النٌل فى بالنسبة للمصرٌٌن 

........................................................................ 

 ثالثا : التعبٌر و التراكٌب 

                    -: رتب كلمات كل سطر ، وكون جماًل أ ( 

 ............................................................ رسم  -اشترك  -اللوحة  -الزمالء  -فى  (ٔ

 ............................................................... تحكى . -الحكاٌة  -األم  -أحداث  (ٕ

ال  -الشارع  (ٖ  ...........................................................النظافة . . -ٌنظ ف  -عمَّ

 ............................................................الفراشات . . -شاهدت  -الصٌادٌن  (ٗ

 هإالء( –هاتان  –ن هذا -هذه –) هذا  أكمل باسم إشارة) ب (  

 ........... طبٌبات -ٖكتاب  .......... -ٕ.........قرٌة منظمة  -ٔ

 ...........صدٌقتان -ٙمحامٌان  ........ -٘......... مهندسون  -ٗ 

 -: أوًّ ِٓ ػٕذن) أ (  

 ( ال ....................................٠ٕا ............................... .  (ٔ

 ( ِا ................................. ! ٗعُ .......................... . ( اسٖ 

 ........................( أ٠ٓ .........ٙ( ٚهللا  ِا ...................... .  ٘



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 عاشق اإلبداع ... أفكار ال تنتهى               -: أكتب كالمثال

َّٓ      ٘ٛ      ٘ٝ       ّ٘اأٔا      ٔسٓ      أٔد                    ُ٘    أِٔد      أٔرّا      أٔرُ      أٔر

َّٓ  -وراتىُ  -وراتىّا   -وراتِه  -وراته  -وراتٕا  -وراتٝ  -وراب :  وراتُٙ -وراتّٙا  -وراتٙا  -وراتٗ  -وراتى

 .........-..........-..........-...........-..........-..........-..........-..........-..........-..........-......... -لٍُ :

 .........-..........-..........-...........-..........-..........-..........-..........-..........-..........-....... -ػ١ٓ :

 ..........-...........-.........-..........-..........-.........-.........-..........-.........-.........-........ -ِذسعح :

 -:  إقرأ وصل كالمثال -:  إقرأ وصل الكلمات ذات الوزن الواحد كالمثال

 لبًنا                     صغٌر        سماء                        خفٌف

 صغًٌرا                       نهر       نطٌر                          دواء

 حقاًل                       ِغذاء      احسان                        ٌر بك

 نْهًرا                        لبن     أحلى                           إٌمان

 غذاءً                          حقل     نحٌف                     أغلى    

 .................................أكتب عائلة كلمة   ) ٌشرب ( ...........

  قراءة متحررة  أوال :
" ملك العصافٌر للطٌور : فكرنا و اتحدنا و عملنا وأنقذنا هللا من الصقور ، و لن ننسى أبدا  

 : شكرا ٌا " أصفور " ، ٌا حكٌم الطٌور." -فى صوت واحد  –الحكٌم " أصفور " .الطٌور 

 : ٌن القوسٌنتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما ب) أ ( 

 أنصفنا ( –أهلكنا  –......   ) خلصنا ....معنى  ) أنقذنا ( ......  -ٔ

 اشتبكنا ( –احترمنا  –اختلفنا  ) ............مضاد ) اتحدنا ( ..... -ٕ

 أصوات  ( –صوتٌات  –..... ) تصوٌت ......جمع ) صوت (   – ٖ



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ٕاختبار 
 : القراءة  أوال

فالشمس ال تدخل غرفة الملك رمسٌس إال فى قالت نونة : نعم معجزة ، 
جلوسه على ، و الٌوم الثانى ٌوم  مٌالدهٌومٌن كل عام .الٌوم األول : ٌوم 

 " العرش
 : تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 (معجزة –الشمس  –) بٌت األعمال الخارقة للعادة هى ..........   -ٔ

 (الملكون  - الملوك - المالك) .........( ......... الملكجمع )  -ٕ

 ( نجاحه - نومه - وقوفه. ) ......(  .......جلوسه  مضاد ) -ٖ

 ؟ لماذا ٌؤتى السٌاح النوبة) ب ( 

.............................................................................. 

 سنة ؟وفى أى فصل من فصول ال ؟  ( مع من كانت تتحدث نونةج 

.............................................................................. 

 : المحفوظات ) نشٌد الفراشات ( ثانٌا

َن أَْزَهاِر ............        ٌْ  .............. الَرِقٌَقةُ               َب

َقةَتْنَشُق اْلِعْطَر  و َتْعُدو                .....        ٌْ  ..........  َرِق

  -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 تبنى  [ –تفرز   –] تشم         معناها      :) تنشق (  -ٔ

 العطارون [ –المعطرات  –) العطر(       ] العطور       :جمع  -ٕ

 زهرة [ –زاهرة  –] زهرٌة   (           راأزه )   :مفرد  -ٖ

 تلعب الفراشات   ؟.........................................) ب ( أٌن 

 ....................................................... ؟ ) ج ( ماذا تنشق الفراشات 

 ) د ( أكمل الناقص فى األبٌات ؟



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 : التعبٌر و التراكٌب  ثالثا

 ) أ ( رتب الجمل و كون حكاٌة :

 . ..............................................المصابٌن جاء رجال اإلسعاف ونقلوا  (ٔ

 ........................................................... كان فى طرٌقه إلى العمل . (ٕ

 ................................................................. اتَّصَل برقم اإلسعاف . (ٖ

ٌَّارة . (ٗ  .................................................................. شاهد حادث س

 حلل الكلمات التالٌة الى مقاطع  ) ب ( 

 ...............................الحدٌقة           ......................تنتشر   

 ...............................تماثٌل            .......................  قصٌر

 هل ( –َمن  –ماذا  –أٌن  –) متى  -: ضع آداة اإلستفهام المناسبة فى المكان المناسبج( 

 ٌقرأ التلمٌذ ؟ ٌقرأ التلمٌذ الدرس . ...... ..... .ٔ

 ٌشرب اللبن ؟ بسمة تشرب اللبن . .... ........ .ٕ

 تؤكل الطٌور ؟ تؤكل الطٌور صباًحا . .. ...........  .ٖ

 لوحة ؟ نعم رسمت اللوحة .رَسَمت ال  ............. .ٗ

 ...  ٌعٌش الفٌل ؟ ٌعٌش الفٌل فى الغابة ........... .٘

                             : اإلمالء رابعا

..................................................................................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

141 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ٖاختبار
 : القراءة من موضوع ) قطرة ماء (أوال 

ألب : النٌل مصدر الحٌاة ... من مٌاهِه نشرُب ، ومن مٌاهِه  نروى قال ا
الزرَع . قالت األمُّ : بناء سد على نهر النٌل ٌقلل من نصٌب مْصَر من الماء 

 ، و علٌنا أن نحافظ على كل قطرة ماء .

 -: اختر الصواب مما بٌن القوسٌن ( ـ ٔ) 
 منبع ( –أثاث  –س معنى  ) مصدر ( ................... ) أسا  -ٔ

 الموت ( –السعادة  –مضاد ) الحٌاة ( .................. ) الحزن  -ٕ

 أسداد  ( –سدود   –) سد ( ............... ) أسداد  جمع  –ٖ

) ب ( اذكر فوائد نهر النٌل كما فهمت من العبارة . 

..................................................................................... 

 كوب ( : –الصنبور  –) الفواكه  اكتب  مما بٌن القوسٌن فى الفراغات التالٌة)ج( 

لكى نحافظ على كل قطرة ماء ٌجب علٌنا عدم فتح ..................... كامال 

عند االستخدام ، واستخدام ................. من الماء عند غسل األسنان ، 

.. وغسل ...........

 والخضراوات فى إناء به ماء.

 -: أكمل خرٌطة المفردات
 

 المحفوظات: ثانٌا 

ْرِوى ...........       َما أْسَخــاهْ  ٌَ ْسقِى .........       َما أحـاَْلْه               ٌَ 

ا َنْسُجــُد             ُشكــْرً  ٌَّ ا َو ...........           َه َنـا          َحبَّ ٌْ  ا هللٌُْعِط

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ (  

 أكرمه  [ –أبدعه  –مرادف) أسخاه (                ] أجمله  -ٔ

 غضًبا [  –حزًنا  –مضاد ) حًبا (             ] كرًها  -ٕ

 الزارع   [ –الزروع    –جمع ) الزرع  (                 ] األزرع  -ٖ

 بالخٌر   ؟ ..................................................... ) ب ( أٌن ٌجرى النٌل



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 : التعبٌر و التراكٌب ثالثا  

                    -: رتب كلمات كل سطر ، وكون جماًل  أ ( 

 النخٌل . .................................................... -واحة  -أرض  -سٌوة  (ٔ

 مدٌنة . .................................................... -العمل  -دمٌاط  -أرض  (ٕ

 ............................................................. النوبة . -أرض  -الذهب  (ٖ

 ................................................... ولذٌذ . -البلح  -شهى  -السٌوى  (ٗ

 -: باالسالٌب والتراكٌ:  رابعا  

 من ( -ماذا  -متى  -) أٌن  أكمل بآداة استفهام مناسبة  ) أ ( 
 ......... تشرب اللبن ؟                  بسمة تشرب اللبن . (ٔ

 .......... تنام الطٌور ؟                  تنام الطٌور لٌاًل . (ٕ

 ........... ٌجمع الفالح ؟               ٌجمع الفالح القطن . (ٖ

 ٌسكن النحل ؟                ٌسكن النحل فى الخلٌة ..........   (ٗ

 ................................. -:  حلل كلمة ) توفٌر( إلى مقاطع صوتٌة  ) ب (  

 تعجب ( : -أمر -نهى   -) نداء  فى الفراغات التالٌة ( اكتب  مما بٌن القوسٌن ) ج

 ............ٌا بسمة اغسلى أسنانك .        أسلوب .......... (ٔ

 ......................ال تنس ِذْكر هللا .                 أسلوب  (ٕ

 إغلق المصابٌح نهاًرا .          أسلوب ...................... (ٖ

                            اإلمالء :  خامًسا 

..................................................................................... 

 الخط:  سادًسا  

 ) ِصش ِٓ أخًّ تالد اٌذ١ٔا  ( 

.............................................................................................. 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة
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 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ايححاٌ انصف انثانث االتحدائً

 انهغة انعرتية                                 

 ِٓ دسط اسض إٌخ١ً :

ذ سزٍح ط٠ٍٛح ٚصٍد اٌفشاؽاخ اٌٝ اسض إٌخ١ً . خزب أرثاٖ اٌفشاؽاخ ) تؼ

 إٌّاظش اٌشائؼح ِٓ تغاذ١ٓ اٌض٠رْٛ ٚإٌخ١ً زٛي اٌثس١شاخ(

 .................................................. ؟ ِرٝ ٚصٍد اٌفشاؽاخ -ٔ

 .............................................. ؟ اٌٝ ا٠ٓ ٚصٍد اٌفشاؽاخ -ٕ

 ............................................. ؟ ِارا خزب أرثاٖ اٌفشاؽاخ -ٖ

 ..                       .......:.. ؽٙٝ .. .......: .. .  اٌثغاذ١ٓ........ )خزب( ِشادف وٍّح -ٗ

                                            ..... ......... : ط٠ٍٛح...   ........:  ..   اسض........ ) سزٍح( خّغ وٍّح

 ......                                 ....... : زطد ..... ...... : ..  اٌثٙدح....... ( ط٠ٍٛح ) ِضاد وٍّح

                                             ........... زشف خش... ....... اي ؽّغ١ح  .........اعرخشج : اي لّش٠ح: 

 ........................ : خٍّح فؼ١ٍح   ....................ِذ ٚاروش  ٔٛػٗ 

 : اوًّ ١ذ : اٌفشاؽاخؾِٓ ٔ

 ..................                 ت١ٓ اص٘اس ..........اٌفشاؽاخ .

 ............... ٚذؼذٚ                تدٕازاخ ........ذٕؾك .....

 ............ صغ١ش                ٌٚٙا...................أٙا......

 اوًّ االت١اخ اٌٝ : ٘ىزا لشب ٚتؼذ        ثُ فٝ إٌٛس ذزٚب

..................................................................................... 

..................................................................................... 

................................................................................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

151 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 ............................................. ا٠ٓ ذط١ش اٌفشاؽاخ اٌشل١مح؟ -ٔ

 ........................................................ ِارا ذفؼً اٌفشاؽاخ؟-ٕ

 ............................................................ صف اٌفشاؽاخ؟-ٖ

 ........................................... ِارا ٠سذز ٌٍفشاؽاخ فٝ إٌٛس؟ -ٗ

 اوًّ: صف اٌفشاؽاخ: -٘

 ........... ذزٚب فٝ : -ج .......... : ػّش٘ا -ب ......... : زدّٙا –ا 

 .............. : خٕازاذٙا -ٚ .......... ذؼذٚ : -ٖ ......... : ت١ٓ ذط١ش -د

 ..  ............... ( ؼطشاٌ ... )........... ( اٌشل١مح : ) ِشادف وٍّح -ٜ

 ..  .............. ( ذؤٚب ) .............. ( ٌسظح ) ............... ذؼذٚ( )

      .............)ذؼذٚ(  ....    .................. ( اٌشل١مح ) ِضاد وٍّح

 .................. ( ٔٛس ........    )........  ( ذط١ش )

 : اوًّ ِٓ ٔؾ١ذ ١ًٔ تالدٜ:

 ...........ِا ....          ١ًٔ تالدٜ             

 ...........                فٝ ..............٠دشٜ .  

 المشكلة و الحلول            أكمل الخرٌطة التالٌة( ٕٔ)

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 اَقطاع انكهرتاء

 .انًشكهة.

 األو

 انحهىل

 األب تاسى

.....................

.....................

..................... 

.....................

.....................

..................... 

........................

........................

...................... 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

152 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 -:رتب كلمات كل سطر وكون جمال مفٌدة   -ٔ

 . ........................................................... .بنك  - الطعام  - ٌساعد - الفقراء (ٔ

 ........................... .. ........................... المصابٌح - الكهرباء  - البٌضاء - توفر  (ٕ

 . .......................................................... .تساوى  -قطرة   - الماء - الحٌاة  (ٖ

 . ..................................................... . الخبر - أغضب -الوالدٌن  -العجٌب   (ٗ

 ......................................................... ........ سرافإلا –نهانا  -عن  -هللا   (٘

 . ....................................................... .مشهورة  -دمٌاط  - مدٌنة -باألثاث   (ٙ

 . ................................................................. .معبد  - فٌلة -فى  - أسوان  (7

 . ...................................................... .والرمان  -نزرع  - فى - لزٌتونا - سٌوة  (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

153 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

ر ٌجلس ملُك العصافٌر  وسَط مجموعٍة من العصافٌر . ) ٌدخُل أحُد ( " فى حدٌقة  كثٌفة األشجا ٘)  

 الُحراِس خائًفا ( . الحارس شاهدُت مجموعة من الصقور تحلق فى الجو ، و تقترب من هنا "

  -: استخرج من الفقرة) أ ( 

 ............ جكلمة مضادها ٌخر -ٖكلمة مفردها  الصقر ......... -ٕكلمة مرادفها كثٌرة ............  -ٔ

 ............................................) ب ( مع من جلس ملك العصافٌر ؟  ...... 

 ................................................. ) ج ( ما الخطر الذى ٌهدد العصافٌر؟ 

المكان  ( ٌا جاللة الملك ، إن الصقور قوٌة ، و مخالبها حادة ، و أرى أن نترك ٙ)  

ونبحث عن مكان آخر . الملك : أشٌروا علىَّ أٌها الوزراء . أحد الوزراء : أرى أن 

 نترك المكان ، ثمَّ نعوُد إلٌه بعد أن ترحل الصقور .

 .............) أ ( مفرد ) مخالب ( .............. و جمع ) الملك  ( ............ و مرادف) حادة  ( .......

 ا االقتراح ؟) ب ( من صاحب هذ

..................................................................................... 

 ) ج ( بم أشار أحد الوزراء؟  ؟

.....................................................................................  

موطن آبائنا و أجدادنا ؟ هل نضٌُع ُحلمنا ( الملك : هل نترُك وطننا ؟ هل نترك  7)  

 الحدٌث  ؟إن الصقور إذا دخلت مكانا ال تخرج منه . تنهض عصفورة و تطلب

 -: تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن) أ ( 

 تنام [  –تقوم   –مرادف  )  تنهض (                         ]تهرب   -ٔ 

 نوم    [ –خٌال  –] ٌقظة                 مضاد    ) حلم  (               -ٕ

 ) ب (  لماذا ٌحرص الملك على الوطن ؟

.............................................................................................. 

 ) ج ( ماذا اقترحت العصفورة ؟

.............................................................................................. 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

154 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

155 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

156 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

157 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

151 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

158 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

160 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

161 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

162 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

163 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

164 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

165 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

166 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

167 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

161 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

168 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

170 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................

.....................................................................................................  



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

171 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

172 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

173 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

174 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

175 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

176 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

177 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

171 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

178 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

110 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

111 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

112 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

113 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

114 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

115 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

116 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

117 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

111 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

118 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

180 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

181 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

182 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

183 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

184 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

185 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

186 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

187 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

181 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

188 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

200 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

201 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

202 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

203 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 



 

 

 فــوقـتـصـانــع ال للمـرحلة اإلبتدائـٌـة

204 01221282310
0  

 ىأ / أحـمـد العجمــ
 حـــــــدود جفـــــــــىق تال  رســــــالة ال تجــــــــــــارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وغرسث دين الحق  -ى ـأفنيث فى التدريس كل شباب

لكن ربى  -دت فى التدريس كل مشقة طالبى كاب فى

 ىــــــــلن يضيع ثواب


